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1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 

 

Programma tiek īstenota, ievērojot Izglītības likumu, Augstskolu likumu, 

Profesionālās izglītības likumu, Noteikumus par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

standartu (Noteikumi Nr. 481, 20.11. 2001.), 2003. gada 8. septembrī Izglītības un zinātnes 

ministrijā apstiprināto Profesiju standartu „Personāla vadītājs” (reģistrācijas Nr. PS 0204), 

Augstākās izglītības iestāţu un studiju programmu akreditācijas noteikumus (noteikumi Nr. 

442), kā arī Latvijas profesiju klasifikatora pamatprasības. Otrā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības programmas “Personāla vadība” kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti 

(KP). 

Studiju programmas metodoloģisko pamatu, kas nosaka galvenos programmas satura 

akcentus, veido vadības un cilvēku resursu vadības speciālistu atziľas, ka strauji mainīgajā 

ekonomiskajā un politiskajā situācijā cilvēkresursu jautājums ir aktuāls uzľēmuma veiksmīgā 

stratēģiskā attīstībā (Gratone, L., 2004.; Armstrong, M.A., Stephens T. A., 2005.; Nieto, M.L., 

2006), nozīmīga ir uzľēmumu stratēģijas un resursu attiecība (Prahalad, C.& Hamel, G.; 

Grant, R.), personāla potenciāla izmantošanas lietderīgums. Tā kā personāls ir konkrēti 

darbinieki ar sociālām un psiholoģiskām kvalitātēm, tad aktuāli ir darbinieku personīgo mērķu 

un organizācijas mērķu saskaľotības jautājumi (Haslam, A., 2003, Haugh, H., McKee, L., 

2004), kas nosaka personāla politikas veidošanu uzľēmumā un ir cieši saistīts ar personības, 

organizāciju un darba psiholoģijas jautājumiem.  

Tā kā cilvēku resursu vadības stratēģija pievieno reālo vērtību biznesam, tad 

veiksmīgu organizāciju prakses analīze (Nieto, M. L., 2006) parāda, ka galvenie aktuālie 

personāla vadības virzieni ir: jaunu motivācijas instrumentu izstrāde; cilvēku resursu 

plānošana un optimizācija; personāla attīstības un novērtēšanas pārrunas; karjeras plānošana; 

mācību organizēšana.  

Studiju programmas satura pilnveidošanā izmantoti pēdējo gadu (2000. – 2007.) 

pētījumu par cilvēku resursu un personāla vadības jautājumiem pasaulē un Eiropā analīzes 

rezultāti, kas parāda aktuālākos problēmjautājumus: darba vide, organizāciju attīstība, 

cilvēkkapitāls, līderība, personāla potenciāla attīstība, personāla atlase un karjeras attīstība, 

darba tiesības un darba drošība, kas saistīta ar organizāciju reputāciju un korporatīvo sociālo 

atbildību. 

Studiju programmas satura pilnveidošanā ievēroti arī aktuālākie Latvijas Personāla 

vadīšanas darbības virzieni personāla vadīšanas attīstībā: darba attiecību tiesiskais regulējums, 

atalgojuma politika un motivācijas sistēmas uzľēmumos, personāla mācību sistēma, personāla 

lietvedība, organizācijas un personāla personīgo mērķu saskaľotība, uzľēmuma iekšējā 
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komunikācija kā cilvēku resursu vadības instruments, darba drošība un darba aizsardzība, 

kompetenču modeļi, viesstrādnieku nodarbināšana. 

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Programmas mērķis: 

Sagatavot personāla vadītājus, kuri nodrošinātu cilvēkresursu vadību atbilstoši 

uzľēmuma mērķiem un saskaľā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, 

sabiedrības, politikas un ekonomikas globalizācijas un darbaspēka mobilitātes tendencēm. 

Programmas uzdevumi: 

 pilnveidot studentu izpratni par ekonomiskajiem procesiem uzľēmumā, Latvijā, Eiropas 

Savienībā, pasaulē;  

 attīstīt nākamo profesionāļu prasmi analizēt un prognozēt darba tirgus tendences un iegūto 

informāciju izmantot cilvēku resursu vadībā;  

 veidot prasmi izstrādāt personāla politiku, plānot personāla resursus atbilstoši uzľēmuma 

stratēģijai; ieviest, vadīt, analizēt, novērtēt un pilnveidot uzľēmuma personāla vadības 

sistēmu (plānošana, atlase, mācības, novērtēšana, motivēšana); 

 veidot prasmi kontrolēt LR spēkā esošās darba attiecības, normatīvo aktu prasību 

ievērošanu uzľēmumā, pārzināt personāla lietvedību; kontrolēt darba drošības sistēmas 

pilnveidi un tās īstenošanu uzľēmumā; 

 attīstīt prasmi sadarbībā ar uzľēmuma citu struktūrvienību vadītājiem pilnveidot 

uzľēmuma organizatorisko struktūru un organizēt uzľēmuma pārmaiľu vadīšanu cilvēku 

resursu jomā; 

 rosināt studentos vēlmi nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās prasmes un zināšanas 

(karjeras izaugsme), lai viľi brīvi varētu konkurēt darba tirgū Latvijā un citu Eiropas 

Savienības valstu darba tirgos; 

 attīstīt studentos lietišķās saskarsmes prasmes komunikācijā ar personālu un klientiem, 

brīvi lietojot vismaz divas svešvalodas un informācijas tehnoloģijas. 

Saturiski studiju programmas mērķi un uzdevumi 2006./2007. un 2007./2008. studiju 

gadā nav mainīti, mērķu un uzdevumu formulējumos veikti daţi redakcionāli uzlabojumi, 

piemēram, uzdevumā par studentu izpratnes par ekonomiskajiem procesiem pilnveidošanu 

ietverts arī „Eiropas Savienībā”; jēdziena „apmācība” vietā lietots „mācības”, jo personāla 

vadības terminoloģijā lieto „mācību sistēma”; jēdziena „darba aizsardzība” vietā lietots 

„darba drošība”, kas ir sistēmu un procesu pilnīgāk raksturojošs jēdziens. 
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1.2. Imatrikulācijas noteikumi 

 

Imatrikulācijas noteikumi atbilst LR Augstskolu likuma 46. un 47. panta prasībām, LR 

Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra instrukcijai Nr.8, 2004.gada 

23.septembra IZM instrukcijai Nr.4 un MK noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību 

uzľemšanai studiju programmās (Nr. 846, 10.10. 2006); RPIVA Senāta sēdēs apstiprinātajiem 

„Uzľemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai pilna un nepilna laika studijām” 

(Senāta sēţu lēmumi Nr. 16-4 (23.10.2006.); Nr. 29-3 (25.02.2008.), kas reglamentē studentu 

uzľemšanu un imatrikulāciju augstskolā. Šie nolikumi paredz, ka studentam, kurš vēlas studēt 

profesionālajā studiju programmā „Personāla vadība” ir jābūt sekmīgam obligātajos valsts 

vidējās izglītības eksāmenos (latviešu valoda, literatūra un svešvaloda), kā arī tādos mācību 

priekšmetos kā matemātika, informātika un ekonomika. Ja reflektantiem ir vājas datora 

lietošanas prasmes, tad 1. semestrī viľam papildus jāapgūst kurss „Informātikas pamati”. 

 

1.3. Studiju procesa ilgums 

 

Programmas apjoms ir 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts atbilstoši Augstskolu 

likumam paredz studējošā darba apjomu – 40 akadēmiskās stundas. Saskaľā ar RPIVA 2004. 

gada 26.aprīļa RPIVA Senāta lēmumu Nr.26-6 nepilna laika klātienes studijās 1 

kredītpunktam atbilst 8 kontaktstundas un 32 patstāvīgā darba stundas.  

Programmas apguves laiks ir 4 gadi un 5 mēneši.  

 

1.4. Studiju programmas īstenošanas vietas  

 

Programma tiek realizēta Rīgā un šādās RPIVA filiālēs: Alūksnē, Cēsīs un Kuldīgā. 

Atbilstoši pieprasījumam un augstskolas iespējām studiju programmas īstenošana tiek plānota 

arī pārējās RPIVA filiālēs: Tukumā, Ventspilī, Liepājā, Jēkabpilī, Madonā. Tas, kā liecina 

diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjiem, pašvaldību vadītājiem, 

uzľēmējiem, nodrošinātu veiksmīgāku uzľēmējdarbības attīstību Latvijas reģionos, valsts un 

pašvaldību darba pilnveidi. 
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1.5. Prasības kvalifikācijas iegūšanai 

 

Studiju programma „Personāla vadība” ir otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības programma, kuru apgūstot iegūst 5. līmeľa kvalifikāciju „Personāla vadītājs” 

(izglītības klasifikatora kods: 42 435). 

Kvalifikāciju piešķir, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra 

noteikumiem Nr.481., 15. punkts; Profesionālās izglītības likumu (10.06.1999., 6. pants), 

Augstskolu likumu (02.11.1995., 58. un 59. pants). Tādēļ studējošajam kvalifikāciju piešķir, 

ja ir izpildīts studiju plāns, aizstāvēti prakses darbi personāla lietvedībā, daţādu organizāciju 

personāla daļu darba novērošanā un salīdzināšanā, aizstāvēts kvalifikācijas prakses darbs un 

sekmīgi izpildīti trīs zinātniskie darbi – viens zinātniskais projekts, divi kursa darbi; sekmīgi 

nokārtots kvalifikācijas eksāmenu un aizstāvēts diplomdarbs. Prasības kvalifikācijas iegūšanai 

tiek veidotas atbilstoši profesijas standartā norādītajām specifiskajām, kopīgajām un 

vispārējām prasībām. 

Pēc programmas apguves studentam tiek piešķirta kvalifikācija par otrā līmeľa 

profesionālo izglītību un „Personāla vadītāja” kvalifikācija. 

 

1.6. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 

Pamatojoties uz to, ka zināšanas, prasmes un attieksmes veido profesionālo 

kompetenču saturu, katrā studiju kursā (skat. 2. pielikumu) atbilstoši profesijas standartam 

(skat. 10. pielikumu) norādītas kompetences, kas konkretizētas zināšanās, prasmēs, attieksmēs 

(profesijas standartā attieksme definēta kā pielietošana).  

Iegūstamo studiju rezultātu pēctecība veidota tā, lai 1. studiju gadā studenti iegūtu 

priekšstatu par personāla vadītāja profesiju, iemācītos strādāt ar personāla lietvedības 

dokumentiem, pastiprināti apgūtu svešvalodas un informācijas tehnoloģijas, kas saistītas ar 

pētījumu veikšanu un pilnveidotu prezentācijas prasmes, attīstītu pētījumu veikšanas prasmes, 

rakstot referātus, esejas, veidojot pētījumu projektus studiju kursu ietvaros. Vadīšanas 

prasmes, izpratne par likumdošanu, ekonomikas likumsakarībām un procesiem uzľēmumā 

tiek attīstītas 2. studiju gadā, praktiski iepazīstoties ar personāla vadītāja amata pienākumiem, 

salīdzinot personāla vadības sistēmu atšķirības daţādos uzľēmumos, izstrādājot kursa darbus, 

kuros parāda prasmi definēt problēmu, atrast avotus problēmas raksturošanai, izveidot 

ieteikumus problēmas atsevišķu aspektu risinājumam. Speciālās zināšanas un prasmes tieši 

personāla vadītāja darbā tiek apgūtas 3. un 4. studiju gadā, attīstot prasmi analizēt daţādu 
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organizāciju personāla daļu funkciju īstenošanas rezultātus, izstrādājot kursa darbu, īstenojot 

daţādu organizāciju personāla daļu darba salīdzināšanas prakses un kvalifikācijas prakses 

uzdevumus.  

Apkopojums par iegūstamiem studiju rezultātiem skatāms 1. tabulā, kurā parādītas 

galvenās zināšanas, prasmes un attieksmes atbilstoši studiju jomām, kuras strukturētas 

atbilstoši Profesijas standartam un Latvijas personāla vadīšanas asociācijas viedoklim par 

zināšanu apguvi un profesionālo prasmju attīstību savstarpēji saistītās studiju jomās . 

1. tabula 

Iegūstamie studiju rezultāti 

Studiju joma Zināšanas Prasmes Attieksmes 

Ekonomika un 

finanses 

Ekonomikas 

likumsakarības un to 

saistība ar darba 

tirgu, nodarbinātības 

politiku Latvijā un 

Eiropas Savienībā, 

globālajām 

sabiedrības attīstības 

tendencēm, to 

ietekmi uz 

organizāciju attīstības 

stratēģiju; 

Organizāciju 

saimnieciskie 

līdzekļi, to plānošana 

un vadīšana, naudas 

plūsmas aprēķins 

(budţets, bilance) 

Prot analizēt 

organizāciju kā 

ekonomisku un 

sociālu sistēmu, 

izmantojot kritiskās 

domāšanas 

tehnoloģijas; 

identificēt problēmas, 

izvēlēties adekvātas 

problēmu izpētes 

metodes, veikt izpēti, 

analizēt iegūto 

informāciju un 

izstrādāt attīstības 

projektus, izprotot 

kvalitātes sistēmu 

nozīmi; 

Izprot, kā veidojas 

finansu uzskaites 

sistēma, naudas 

plūsma, ilgtermiľa 

ieguldījumi un 

apgrozāmie līdzekļi  

Izstrādā personāla 

attīstības stratēģiju 

un vada to, ievērojot 

ekonomikas attīstības 

likumsakarības, 

Latvijā un Eiropā; 

ievērojot kvalitātes 

sistēmu prasības;  

Plāno personāla 

politiku, ievērojot 

naudas plūsmas 

aprēķinus 

organizācijā (budţets, 

bilance, ilgtermiľa 

ieguldījumi, 

apgrozāmie līdzekļi); 

 

Personāla vadība 

uzľēmējdarbības 

vadības kontekstā 

Personāla vadības 

vieta 

uzľēmējdarbības 

stratēģijā, veiksmīgas 

vadības pamati, 

cilvēkresursu un 

cilvēkkapitāla 

nozīme uzľēmumā 

efektivitātes 

nodrošināšanā, 

personāla vadības 

funkciju nozīme 

uzľēmuma mērķu 

sasniegšanā, 

mūţizglītības nozīme 

Izprot personāla 

vadības funkciju 

īstenošanas virzienus 

un metodes, prot 

veikt SVID analīzi; 

Izprot lietišķās 

komunikācijas un 

lietišķās etiķetes 

prasības vadības 

procesos; 

Prot analizēt ētikas 

kategorijas attieksmē 

pret sevi un 

sabiedrību; 

Izprot personāla 

Vada personāla 

plānošanu, atlasi, 

adaptāciju, darba 

rezultātu 

novērtēšanu, karjeras 

plānošanu, 

motivācijas un 

mācību sistēmu 

izstrādi, ievērojot 

personāla vadītāja 

profesijas standarta 

prasības, 

korporatīvās sociālās 

atbildības principus, 

personāla vadītāja 
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personāla potenciāla 

attīstībā; drošas un 

ergonomiskas darba 

vides nosacījumi  

vadītāja profesionālās 

ētikas principus 

 

profesionālās ētikas 

prasības  

Tiesības Tiesību (civiltiesības, 

administratīvās, 

krimināltiesības) kā 

sabiedrības fenomena 

saistība ar 

uzľēmējdarbību un 

personāla vadību, 

tiesību nozīme 

procesu regulēšanā;  

Darba likumdošana 

un darba drošības 

noteikumi 

Prot analizēt darba 

situācijas, saskatot 

tiesiskuma un 

prettiesiskuma 

aspektus; 

Izprot personāla 

vadītāja amata 

kompetences robeţas 

darba likumdošanas 

un darba drošības 

jautājumu risināšanā; 

Izprot lietvedības 

dokumentu izstrādes 

un glabāšanas 

normatīvo aktu 

prasības; 

Prot izveidot amatu 

aprakstus, darba 

līgumu 

Personāla vadības 

funkciju īstenošanas 

procesā ievēro savas 

kompetences robeţās 

likumdošanas 

prasības; īsteno 

nepieciešamības 

gadījumā vidutāja 

lomu darba devēju un  

darba ľēmēju 

diskusijās par darba 

likumdošanas 

jautājumiem 

Komunikācija un 

informācijas 

tehnoloģijas 

Informācijas aprite 

uzľēmumā, 

starppersonu 

komunikācijas 

veidošanās 

nosacījumi, 

sabiedrisko attiecību 

veidošanas 

nosacījumi;  

Valodas kultūras 

nozīme vadībā;  

Informācijas 

tehnoloģiju nozīme 

personāla vadības 

funkciju īstenošanā; 

Svešvalodu zināšanas 

Prot pieľemt 

lēmumus, prezentēt, 

argumentēt savu 

viedokli;  

Izprot stereotipu un 

komunikācijas 

barjeru nozīmi 

vadības procesos; 

Prot izmantot 

informācijas 

tehnoloģijas datu 

ieguvē, apstrādē un 

analīzē, prezentāciju 

sagatavošanā; 

Pārzina personāla 

vadības informācijas 

sistēmas, spēj 

novērtēt informācijas 

sistēmu nozīmi 

uzľēmuma stratēģijas 

īstenošana; 

Prot plānot 

sanāksmes, preses 

konferences, 

intervijas, diskusijas; 

Brīvi pārvalda divas 

svešvalodas 

Spēj produktīvi 

sadarboties ar valsts, 

privātajām un 

sabiedriskajām 

organizācijām 

personāla vadības 

projektu risināšanā; 

Lieto valodas 

izteiksmes līdzekļus 

mutvārdos un rakstos 

atbilstoši literārās 

valodas normām; 

Izmanto savā darbā 

personāla vadības 

informācijas 

sistēmas, ievērojot to 

kvalitātes un drošības 

kritērijus; 

Informācijas ieguvē, 

analīzē un 

prezentēšanā izmanto 

informācijas 

tehnoloģijas; 

Izmantojot 

svešvalodu zināšanas 

produktīvi veido 

sadarbību ar ārzemju 

partneriem, spēj 

prezentēt sava darba 

rezultātus un 
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apmainīties ar 

pieredzi 

Starptautiskos 

kongresos, 

konferencēs, 

semināros  

Psiholoģija Personības attīstības 

nosacījumi, 

personības struktūra: 

apzinātais, 

neapzinātais, 

vajadzības, motīvi, 

vērtības, personības 

faktoru nozīme darba 

vidē; profesiju 

psiholoģija, cilvēka 

funkcionālo stāvokļu 

saistība ar darba 

produktivitāti; 

psiholoģijas atziľu 

nozīme organizācijas 

vadīšanā: darba 

motivācija, lojalitāte, 

līderība, grupu 

vadīšana, stresa 

faktori organizācijās; 

organizācijas kultūras 

veidošana  

Prot novērot un 

izskaidrot cilvēku 

uzvedību darba vietā;  

Izprot psiholoģiskā 

atbalsta darbiniekiem 

nepieciešamību un tā 

veidošanas iespējas; 

Prot analizēt 

profesiju un amatu 

psiholoģiskos 

nosacījumus; 

Prot organizēt 

lietišķās spēles un 

mācību nodarbības, 

izvēloties 

daudzveidīgus, 

situācijai atbilstošus 

paľēmienus; 

Izprot sevis 

pilnveidošanas 

nepieciešamību un 

spēj izvēlēties 

pilnveidošanas 

metodes; 

Izprot personāla 

vadītāja lomu 

psiholoģiskās 

labsajūtas 

veicināšanā 

organizācijā  

Pieľem mūţizglītību 

kā būtisku 

nosacījumu 

profesionālajā 

pilnveidē, aktīvi un 

pastāvīgi iesaistās 

mūţizglītības 

pasākumos; 

Ievēro psiholoģijas 

atziľas par cilvēka 

uzvedību 

nosakošajiem 

faktoriem personāla 

atlases, darba 

rezultātu 

novērtēšanas, 

personāla potenciāla 

attīstības plānošanas 

un vadīšanas 

procesos; konfliktu 

risināšanā; 

Izstrādā motivācijas, 

lojalitātes 

programmas 
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2. Studiju programmas organizācija 

 

2.1. Studiju programmas struktūras maiņa akreditācijas periodā 
 

Studiju programmas struktūrā, salīdzinot ar 2006. gadā akreditēto studiju programmu, 

nav veiktas būtiskas izmaiľas.  

Izstrādāts jauns izvēles studiju kurss „Inovācijas personāla vadībā” (kursa apjoms - 2 

kredītpunkti), kura mērķis ir: padziļināt studējošo zināšanas par jaunākajām tendencēm 

cilvēkresursu vadīšanā Latvijā un Eiropas Savienībā, pasaulē; veidot izpratni par inovatīvām 

pieejām personāla stratēģiskajā plānošanā, personāla atlases un novērtēšanas metodēm, 

cilvēkresursu potenciāla izpēti organizācijā un attīstības projektu izstrādi mūţizglītības 

kontekstā; attīstīt prasmi inovatīvas pieejas integrēt personāla vadībā.  

Atbilstoši iepriekšējās akreditācijas komisijas ieteikumiem veiktas daţas izmaiľas 

studiju kursu sadalījumā pa studiju gadiem un semestriem, lai kopējais kredītpunktu skaits 

semestrī būtu atbilstošs 18 kredītpunktiem, taču būtībā netiktu mainīts pēctecības princips – 

t.i., ka vispirms students iegūst pamatinformāciju un tad attīsta profesionālās kompetences 

kādā no četrām studiju jomām: komunikācija; ekonomika, uzľēmējdarbība un vadība; 

psiholoģija; tiesības. Studiju kursu sadalījumu pa studiju gadiem un semestriem var skatīt 8. 

pielikumā. Akreditācijas periodā veiktās izmaiľas studiju programmas struktūrā un plānojumā 

attēlotas 2. tabulā.  

2. tabula 

Izmaiņas studiju programmas struktūrā pašvērtējuma periodā 

2006. gadā akreditētā 

studiju programma 

izmaiņas studiju 

programmā 2008.gadā  

Piezīmes 

1. studiju gada 2. semestrī 

- Grāmatvedības pamati 

1. studiju gada 2. semestrī 

- Pētnieciskā darba 

metodes un zinātniskais 

referāts; 

(Grāmatvedības pamati - 

2. studiju gada 3. semestrī)  

 

1. studiju gadu 

nepārsātināt ar 

ekonomikas jomas studiju 

kursiem (ekonomikas 

pamati – 4 KP); jau 1. 

kursā attīstīt pētījumu 

veikšanas prasmes, veidot 

izpratni par pētnieciskā 

darba, kas plānots studiju 

procesā, būtību 

2. studiju gada 4. semestrī 

Menedţmenta pamati (2 

KP); 3. studiju gada 5. 

semestrī Menedţmenta 

pamati (2 KP) 

2. studiju gada 4. semestrī 

Menedţmenta pamati - 4 

KP 

Apgūst visu kursu pirms 

daţādu organizāciju 

personāldaļu darba 

novērošanas un 

salīdzināšanas prakses, lai 

veiksmīgāk īstenotu 

prakses uzdevumus 

2. studiju gada 4. semestrī 3. studiju gada 5. semestrī Praksē iegūts reāls 
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- Darba psiholoģija – Darba psiholoģija  materiāls, kuru var analizēt 

darba psiholoģijas aspektā 

un izprast precīzāk 

turpmāko prakšu 

uzdevumus, pamatojoties 

uz reālu organizācijā gūtu 

pieredzi 

Trešā svešvaloda Jauns izvēles studiju kurss 

„Inovācijas personāla 

vadībā” (2 KP) 

Trešo svešvalodu 2 gadu 

laikā neviens students nav 

izvēlējies. Studiju kursa 

„Inovācijas personāla 

vadībā” mērķis: zināšanu, 

izpratnes un prasmju 

pilnveidošana personāla 

stratēģiskajā vadīšanā 

atbilstoši mūţizglītības 

kontekstam 

 

 Ar detalizētāku plānojuma izmaiľu pamatojumu var iepazīties 2007. gada studiju 

programmas pašvērtējuma ziľojumā (skat. 6. pielikumā). 

 

2.2. Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 

uzdevumiem 
 

Profesionālās 2. līmeľa augstākās izglītības studiju programma „Personāla vadība” 

atbilst augstskolas mērķim – dot iespēju studentiem iegūt augstāko profesionālo vai 

akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, komercdarbības un vadības jomā, gatavību 

motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai.  

Saskaľā ar augstskolā definēto stratēģiju, ka studiju programmu pamatā ir inteliģence, 

kompetence, profesionalitāte studiju programmā ir iekļauti tādi vispārizglītojošie studiju kursi 

kā: Latviešu valodas kultūras jautājumi, Loģika, Filozofija, izvēles studiju kurss Retorika un 

aktiermāksla; kompetenci un profesionalitāti pamatā attīsta nozares teorētiskie pamatkursi un 

profesionālās specializācijas studiju kursi, prakses, nodrošinot augstskolas mērķu saistību ar 

Profesijas standartā definētajām nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, attieksmēm. 

Augstskolas filozofijas definējumā norādīts, ka nepieciešams nodrošināt mūsdienīgu 

informācijas tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu, radošumu, teorētisko studiju un prakses 

integrāciju. Studiju programmā „Personāla vadība” 12 KP apjomā tiek apgūtas informāciju 

tehnoloģijas: Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā (8 KP) un Personāla 

informācijas sistēmas (4 KP); informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas arī e – studiju 

izstrādē, svešvalodu apguvē, docētāju un studentu pētnieciskajā darbā un prezentācijas 

prasmju pilnveidošanā. Radošumu attīsta, iepazīstinot studentus ar inovatīvām pieejām 

ekonomikas, menedţmenta procesu analīzē un prognozēšanā; ietverot tādus studiju kursus kā 
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Inovācijas personāla vadītāja darbā, Saskarsmes treniľi, Lietišķo spēļu metodika. Teorijas un 

prakses integrāciju nodrošina aktīvās prakses 26 KP apjomā un patstāvīgie darbi studiju kursu 

ietvaros (skat. 2. pielikumu), kuri veidoti tā, lai studenti mācītos izmantot literatūras un avotu 

studijās iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu izpildē, piemēram, pieredzes analīzē, situāciju 

analīzē, pētījuma projekta izveidē.  

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma  

 

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana tiek īstenota šādos virzienos:  

 Lai nodrošinātu pastāvīgu studiju kursu aprakstu pilnveidošanu, loģisku informācijas 

pēctecību un savstarpēju sasaisti vadīšanas, mārketinga, finanšu, matemātikas un 

datorzinību un starptautisko priekšmetu blokos, augstskolas Ekonomikas un 

uzľēmējdarbības katedrā tika izveidotas metodiskās komisijas. Ar metodisko komisiju 

nolikumu, vadītāju un dalībnieku sarakstu var iepazīties Ekonomikas un 

uzľēmējdarbības katedrā. 2008. gadā janvārī tika organizēts metodisko komisiju 

seminārs par studējošo kompetenču attīstību studiju kursos, kura rezultātā tika izstrādāts 

katrā studiju kursā apgūstamo kompetenču saraksts, precizētas studiju darba formas un 

izmantojamās literatūras saraksts. 

Veikta studiju kursu satura atbilstības jaunākajām zinātľu un prakses attīstības 

tendencēm analīze Vadības un ekonomikas nodaļas metodisko komisiju sēdēs, Ekonomikas 

un uzľēmējdarbības katedras sēdēs, ieviešot pilnveidojumus: 

1) studiju kursu saturā: piemēram, sabiedriskās attiecības korporatīvās sociālās atbildības 

kontekstā un (Lietišķā komunikācija, Sabiedriskās attiecības, Personāla vadība); 

mūsdienīga organiska pasaules uzskata veidošanās, izmantojot modernās domāšanas 

tehnoloģijas (Loģika, Filozofijas pamati); zinātniskās valodas stils atbilstoši 

jaunākajām prasībām (Latviešu valodas kultūras jautājumi); darbinieku adaptācija 

uzľēmumā, personāla vadības attīstības perspektīvas, personāla vadības jautājumu 

zinātniski pamatota izpēte (Personāla vadība, Pētnieciskā darba metodes); 

psiholoģiskais kontrakts, vardarbība darba vietā (Organizāciju un vadības psiholoģija); 

kvalitatīvā pētījumu metodoloģija (Pētnieciskā darba metodes, Statistika); 

mūţizglītības tendences (Pieaugušo mācību metodes); Eiropas struktūrfondu un 

sociālā fonda iespēju izmantošana projektos (Projektu vadība); darbaspēka migrācija 

un nodarbinātības politika Latvijā un Eiropas Savienībā (Darbaspēka situācija Latvijā 

un Eiropas Savienībā);  

2) kompetenču attīstībā: precizētas apgūstamās kompetences atbilstoši Profesijas 

standarta prasībām, akcentējot organizatorisko, komunikatīvo un personības 
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(individuālo spēju, iespēju un ierobeţojumu apzināšanās un pilnveidošanas 

īstenošana) kompetenci;  

3) izmantojamo literatūras avotu sarakstā: norādīta būtiskākā jaunākā literatūra, kura 

pieejama RPIVA bibliotēkā, detalizētāk izveidotas norādes par izmantojamām datu 

bāzēm, interneta mājas lapām (sk. 2. pielikumā studiju kursu aprakstus). 

 Studiju programmas kvalitāti un vēlamo attīstības dinamiku nodrošina regulāra 

programmas analīze Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedrā (EUK), Vadības un 

ekonomikas nodaļas (VEN) Domē, kā arī ikgadējā pašnovērtējuma ziľojuma izstrāde un 

apstiprināšana Augstskolas Studiju padomē un augstskolas Senātā līdz katra gada 

31.maijam. Studiju plāna izmaiľas tiek apstiprinātas VEN Domē. 

 Programmas iekšējā kvalitāte tiek nodrošināta, studiju programmas direktoram regulāri 

apsprieţoties ar studiju kursu docētājiem par studiju programmas realizācijas un 

organizācijas problēmām un pilnveidošanas jautājumiem. Docētāji tika iepazīstināti ar 

studentu aptaujas rezultātiem, un tiek diskutēts par programmas pilnveidošanas 

jautājumiem docētāju darba grupās (personāla vadības joma, psiholoģijas joma, 

ekonomikas un menedţmenta joma), organizētas programmas direktora individuālās 

tikšanās ar docētājiem par aptaujas rezultātiem un studiju kursu docēšanas 

pilnveidošanas iespējām. 

 Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek nodrošināta: programmas 

direktoram reizi mēnesī tiekoties ar studiju grupu pārstāvjiem, izmantojot studējošo 

aptaujas, kurās studenti novērtē gan studiju programmu kopumā, gan atsevišķus studiju 

kursus un docētājus. Studenti piedalās arī VEN Domes sēdēs. Šādas atgriezeniskās saites 

veidā studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli un vēlmes par studiju programmu un tās 

organizācijas kvalitāti.  

 Ir precizētas struktūrvienību atbildības sfēras, kas nodrošina kvalitatīvu studiju procesa 

īstenošanu visās augstskolas filiālēs, nosaka organizācijas struktūrvienību savstarpējās 

mijiedarbības zonas un atbildību par atsevišķu studiju procesa īstenošanas posmiem.  

 Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas vairākas RPIVA struktūrvienības:  

- Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedra; 

- Informātikas un dabas zinību katedra; 

- Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra; 

- Valodu katedra; 

- Vispārīgās pedagoģijas katedra; 

- Skolas pedagoģijas katedra; 

- Psiholoģijas pētniecības institūts; 
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- Dabas un darba vides institūts.  

 Lai nodrošinātu efektīvu dokumentācijas apriti, Augstskolā ir izstrādāts studiju 

programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas atbildīgo 

struktūrvienību sadalījums (skat. 3. tabulu).  

3. tabula 

Programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas atbildīgo 

struktūrvienību sadalījums. 

N.r.p. Rekomendējošo materiālu 

nosaukums 

Atrašanās vieta Atbildīgais 

1 Licence un akreditācijas lapa Prorektora kabinets R.Spalva 

2 Studiju programma Prorektora kabinets R.Spalva 

3 Studiju plāni Studiju daļa R. Vonda 

4 Studiju kursu aprakstu oriģināli Katedrās, VEN Katedru vadītāji, A. 

Lasmane 

5 Docētāju CV oriģināli Personāla nodaļa un 

katedras 

R. Bogdāne, 

katedru vadītaji 

 Prakšu līgumi Lietvedības nodaļa I. Miķelsone 

6 Prakses dokumenti, studentu 

prakšu atskaites 

Studiju programmas 

direktora kabinets 

A. Lasmane 

7 Studentu pētnieciskie darbi Katedra Katedru vadītāji 

8 Noslēgumu darbu temati VEN Dome I. Urpena 

9 Noslēguma pārbaudījumu darbi  Katedra, filiāles Katedru un filiāļu 

vadītāji 

10 Docētāju un studentu 

konferenču materiāli 

Katedru zinātniskā darba plāni 

un atskaites 

RPIVA zinātniskās pētniecības 

projektu iesniegumi un 

atskaites 

Zinātľu daļa S.Madalāne 

11 Docētāju izstrādātie studiju 

materiāli 

Katedrās, studiju 

programmas direktora 

kabinets 

Katedru vadītāji,  

A. Lasmane 

12 Studentu patstāvīgie darbi  Pie studiju kursu 

docētājiem un 

studentiem 

Atbilstošās 

metodiskās 

komisijas vadītājs 

13 Sadarbības līgumi un 

vienošanās ar mācību un citām 

iestādēm 

Lietvedības nodaļa I. Miķelsone 

14 Aptauju materiāli VEN I. Jansone 

15 RPIVA dokumenti (Senāta 

lēmumi, nolikumi) 

Pie Senāta 

dokumentācijas 

N. Sautiľš 
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3. Studiju programmas īstenošana 

 

3.1. Studiju satura apguves nodrošinājuma metodes un formas 

 

Studiju programmas īstenošanas procesā kontaktstundās tiek izmantotas daţādas 

studiju metodes un darba organizācijas formas. Studentiem tiek piedāvāti daţādi patstāvīgie 

darbi un norādes par to izpildi. Precīza informācija, kā katrā studiju kursā tiek nodrošināta 

kredītpunktu izpilde un detalizētus studiju programmas kursu aprakstus var skatīt 2. 

pielikumā. Kā novitāte minama uzsāktā e – studiju kursa izstrāde studiju kursā „Organizāciju 

psiholoģija” un „Menedţmenta pamati”. 

Kopumā izvērtējot programmas praktisko īstenošanu, jāatzīmē, ka līdzīgi kā 

iepriekšējā pašvērtējuma periodā tiek izmantotas studiju programmas specifikai atbilstošas 

metodes un formas – auditoriju nodarbības (lekcijas, semināri, diskusijas, situāciju analīze 

(case study), lietišķās spēles), grupu darbs, patstāvīgās studijas, konsultācijas un 

pārbaudījumi. Patstāvīgā darba pārbaudei tiek rīkoti semināri, kontroldarbi, testi, 

prezentācijas, esejas. Salīdzinot ar iepriekšējo akreditācijas periodu, vairāk tiek organizēti 

miniprojekti , kurus īsteno studentu grupa (3 – 5 cilvēki) atbilstoši studiju kursa saturam 

uzľēmumos, mērķtiecīgāk patstāvīgo darbu izpildē izmantotas datu bāzēs iegūstamā 

informācija, lielāka vērība pievērsta studentu prezentācijas prasmju attīstībai, izmantojot 

informācijas tehnoloģijas. 

Studiju metodes izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas. RPIVA IS 

(informācijas sistēma) ievietotie studiju materiāli ļauj studentiem apgūt studiju kursu 

aprakstos noteiktās patstāvīgi apgūstamās tēmas. 

3.2.Studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metoţu izvēles 

pamatojums un rezultātu analīze) 

 

Pašvērtējuma periodā studentu zināšanas un prasmes tika vērtētas saskaľā ar 

2007.gada 29. oktobrī RPIVA Senāta sēdē apstiprināto (lēmuma Nr. 26-13) RPIVA Nolikumu 

par pārbaudījumiem. Tajā ir noteikti programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un 

vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens). Augstskolas nolikumā iestrādātie vērtēšanas 

pamatprincipi atbilst 2001.gada 20.novembra LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par 

otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Augstskolu likuma.  

Pārbaudījumu norise ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas, apjoma un docētāju 

un studentu sadarbības, lai pilnīgāk varētu konstatēt un novērtēt studenta zināšanas, prasmes 

un attieksmes pret apgūto informāciju, profesionālo kompetenču veidošanās procesu. Kā 
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novitāte studiju programmā minama uzsāktā analītiskās vērtēšanas sistēmas izstrāde studiju 

kursos. Tas nozīmē, ka secīgi studiju kursa īstenošanas laikā, izpildot patstāvīgos darbus, 

piedaloties aktīvi semināros, students saľem vērtējumu, kas veido noteiktu % daļu no galīgā 

vērtējuma, tā tiek īstenota precīzāka zināšanu, prasmju un attieksmju attīstība apgūstamo 

kompetenču ietvaros. Konkrēti analītiskā vērtēšanas sistēma skatāma studiju kursu aprakstos 

2. pielikumā.  

Eksāmeni un ieskaites tiek organizēti gan rakstveidā (testi, esejas, referāti, projekti), 

gan mutiski – atbilstoši mūsdienu Eiropas izglītības tendencēm, tas ir, diskusijas un debates, 

studentu lasījumi, grupu darbs, pētījumu rezultātu prezentācijas. Studiju programmas docētāji 

nosaka pārbaudes formu un norisi atbilstoši studiju kursa mērķim. Norādes par studiju kursa 

pārbaudes formām atrodamas studiju kursu aprakstos 2. pielikumā. 

Valsts pārbaudījumus, kuri ietver diplomdarba izstrādi un aizstāvēšanu, kvalifikācijas 

eksāmenu, 10 ballu sistēmā vērtē Valsts pārbaudījumu komisija.  

Analizējot studentu valsts pārbaudījumu vidējās atzīmes studējošo grupās Rīgā un 

RPIVA filiālēs (Alūksne, Cēsis), secināms, ka nav izteiktu atšķirību, kas norāda, ka studentu 

zināšanas un prasmes ir līdzvērtīgas visās filiālēs, kurās tiek īstenota studiju programma. 

Valsts pārbaudījuma komisijas sastāvu iesaka Vadības un Ekonomikas nodaļas Domes 

sēdē, to apstiprina rektore, un tas atbilst RPIVA 2007.gada 29. oktobra Senāta sēdē (lēmums 

Nr. 26-13) apstiprinātajam nolikumam „RPIVA pārbaudījumu nolikums studiju programmās” 

un MK noteikumiem Nr. 481 (34. p.) par nepieciešamību nodrošināt Valsts pārbaudījumu 

komisijas sastāvu, kurā vismaz puse no komisijas locekļiem ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Valsts pārbaudījumu noslēgumā tiek apkopotas gan komisijas priekšsēdētāja, gan 

nozaru speciālistu atziľas par veiksmēm un neveiksmēm valsts pārbaudījumu organizēšanā, 

kā arī studentu zināšanu, prasmju un prezentāciju kvalitātes atbilstība iegūstamai specialitātei. 

Atziľas ir ierakstītas Valsts pārbaudījumu protokolos, kuri atrodas VEN. Valsts 

pārbaudījumos sevišķa uzmanība tiek pievērsta prezentācijas prasmju kvalitātei, jo personāla 

vadītāja profesijā būtiska ir prasme prezentēt sevi, savu ideju un veidot dialogu.  

Kvalifikācijas eksāmenā studentam jāparāda savas zināšanas nozares teorētiskajos un 

speciālajos kursos un jādemonstrē prasme saistīt teorētiskās atziľas ar prakses piemēriem, kā 

arī jāparāda prezentācijas prasmes. Gatavojoties kvalifikācijas eksāmenam, students ir 

informēts par visām prasībām valsts pārbaudījumos un viľam pirms eksāmena tiek 

nodrošinātas vismaz divas konsultācijas.  

Diplomdarbā studentam ir jāapliecina savas profesionālās zināšanas un zinātniskās 

pētniecības prasmes. Diplomdarbu students izstrādā par aktuālu tēmu, kuru izvēlas no 
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diplomdarbu tematiskajām jomām, kuras ir apstiprinātas Vadības un ekonomikas nodaļas 

Domē. Diplomdarbu sākotnēji konsultē vērtē darba vadītājs, atsevišķos gadījumos arī 

speciālists uzľēmumā, kurā tiek pētīts diplomdarba problēmjautājums. Diplomdarbu vērtē 

vispirms vadītājs, tad recenzents. Diplomdarba vadītāja atsauksme un recenzija tiek veidota 

atbilstoši VEN Domē apstiprinātājām diplomdarba vadītāja atsauksmes un recenzijas lapām, 

kurās ietverti konkrēti vērtēšanas kritēriji. Recenzijas lapa tiek glabāta kopā ar diplomdarbiem 

VEN. Diplomdarba aizstāvēšana notiek Valsts pārbaudījumu komisijas klātbūtnē.  

  

3.3. Ar studiju darbu saistītā akadēmiskā personāla un studentu 

pētnieciskā darbība  

 

Tā kā studiju programmas īstenošanā iesaistīti daţādu zinātľu nozaru docētāji, tad 

akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir daudzveidīga. Tālāk tekstā 4. tabulā uzskaitīti 

zinātniskie un pētnieciskie projekti, kuri ir nozīmīgi programmas „Personāla vadība” attīstībā. 

4. tabula  

 

Nosaukums Dalībnieki Finansētājs 

Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 

„Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un 

attīstība augstskolā” projekts „Personāla 

vadības zinātnes un prakses attīstība Latvijā 

un pasaulē”, 2006. – 2007. 

Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 

„Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un 

attīstība augstskolā” projekts „Cilvēkresursu 

vadības pētījumu metodoloģijas attīstība”, 

projekta kods 0018, 2007.  

Mg.psych. Signe 

Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, 

Mg.sc.oec. Agita 

Miķelsone, Dr. psych. 

Anita Lasmane 

Izglītības un 

zinātnes ministrija  

„Tehniskā palīdzība NVO un pašvaldību 

kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā 

fonda pasākumu ieviešanai”, 2006.  

Mg.psych. Signe 

Enkuzena 

Eiropas Sociālais 

fonds 

ESF nacionālās programmas projekts 

”Karjerizglītības nodrošinājums izglītības 

sistēmā” (KIPNIS), 2007. 

Dr. paed. Zenta 

Anspoka 

ESF valsts 

aģentūra, 

„Profesionālās 

izglītības 

aģentūra” 

ESF Sociālās integrācijas fonda projekts 

„Motivācijas programmas sociālās 

atstumtības riska grupām Jēkabpils rajonā” 

sadarbībā ar biedrību „Lauku partnerība 

Sēlija” un Karjeras izvēles valsts aģentūru. 

Ekspertu darbs – nodarbību vadīšana. 

Izstrādāts mācību materiāls „Personības 

attīstība” (90 lpp.), 2007. 

Dr.psych. Anita 

Lasmane; Mg. psych. 

Signe Enkuzena 

Eiropas Sociālais 

fonds 

Latvijas publisko bibliotēku attīstības 

projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros Valsts 

aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” 

Dr.psych. Anita 

Lasmane 

Latvijas valsts un 

Bila & Melindas 

Geitsu fonda 
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un Datorzinību centra projekts 

„Mūţizglītības aktuālās problēmas un 

bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā”. 

Nodarbību vadīšana, 2008. 

līdzfinansējums 

Eiropas Sociālā fonda Granta shēma 

„Konsultācijas un apmācība komercdarbības 

un pašnodarbinātības uzsākšanai”, 2006. 

Dr. paed. Nils Sautiľš Eiropas Sociālais 

fonds 

Allaţu pagasta projekts „Allaţu pagasts 

mācās izmantot ES Sociālā fonda piedāvātās 

iespējas”, 2007.  

Dr. paed. Nils Sautiľš Allaţu pagasta 

pašvaldība 

Eksperta – vērtētāja darbs Eiropas Kopienas 

Mūţizglītības programmas ietvaros iesniegto 

decentralizēto projektu izskatīšanā, 2007. – 

2008. 

Dr. paed. Nils Sautiľš Akadēmisko 

programmu 

aģentūra 

Ergonomika darba vidē un profesijas izvēles 

kritēriji un prioritātes, 2006. 

 

Dr. chem. Jānis 

Gedrovics 

 

LZP, RPIVA 

 

PHARE 2003 „Profesionālās izglītības un 

tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas 

reģionos”. Projekta sagatavošana un 

īstenošana. Mācību programmu eksperts.  

 

Dr.oec. S.Jēgere  

„Ekonomikas teorijas virtuālais variants”, 

2007. 

(Vadītājs: J.Liepiľš, 

dalībnieki: 

J.Virţbickis, 

I.Krustozoliľa, 

I.Germane, I.Bērziľa, 

D.Līduma) 

IZM 

RPIVA akadēmiskā personāla svešvalodu 

kompetences profesionālajā darbībā (e – 

izglītības sistēmas izveide), 2007. 

Dr. paed. M. 

Kaltigina, Mg. ing. I. 

Urpena 

IZM 

Latvijas pedagoģijas augstskolu mācībspēku 

profesionālās kompetences pilnveide 

zinātniski pētnieciskajā jomā, 2007. 

 

Mg. ing. I. Urpena IZM 

ESF un Invalīdu un viľu draugu apvienības 

„Apeirons” apmācība „Eiropas sociālā fonda 

projektu sagatavošana, īstenošana, vadība”, 

projekta nr. 

VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0123/34 

(2006.gads) Eiropas Kopienas iniciatīvas 

EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības 

veicināšana” aktivitāte 9.1., 2005.-2006. 

ESF projekts „Jauniešu ar speciālām 

vajadzībām apmācība dekoratora palīga 

profesijā”, 2006.  

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL 

projekta „Profesionālās orientācijas 

plānošanas pasākumu attīstība SIC”, 2005.- 

2006. 

Mg. psych. A. 

Kauliľa 

Eiropas Sociālais 

fonds 

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālais 

fonds 

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālais 

fonds 

Vadīšanas profesionālās kompetences Ivars Muzis IZM, RPIVA 
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veidošanās studentiem RPIVA IZM 

finansēts projekts, 2007. 

 

 

Studiju programmas kvalitatīvai īstenošanai īpaši nozīmīgi ir šādu docētāju 

pētnieciskā darbība, publikācijas un metodiskie materiāli: 

Anspoka Z. (2006). Studentu komunikatīvā kompetence un profesionālās studijas.// RUK 

zinātniskie raksti.- R.: RUK, 12.- 17. lpp. 

Elers G., Rasnačs O. (2006) Klastieru analīzes lietošana skolotāju kvalifikācijas celšanas 

kursu analizēšanai. RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā rakstu krājums. R: SIA Ulma, 121.–127. lpp. 

Gedrovics J. (2006). Datorlietotāju ergonomiskā kultūra Latvijā. Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums VIII. Liepāja, 455.–465. lpp. 

Gedrovics J. (2006). Regional and Group Differences in the Framework of International 

Comparative Project ROSE in Latvia. Journal of Baltic Science Education, No 1.  

Gedrovics J., Lāce I., Zemesarājs R. (2006). Postsociālisma valstu jauniešu nākotnes darba 

kritēriji un profesionālā orientācija. Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas. R.: RUK, 

43.–48. lpp. 

Jēgere S. (2007). Finansu pakalpojumu mārketings (monogrāfija). R.: Latvijas Komercbanku 

asociācijas Konsultāciju un mācību centrs. 

Jēgere S. (2007.). Apkalpošanas kvalitātes ietekme uz banku attīstību Latvijā. Konferences 

materiāli „Employment and Labour Market Movements – Conflicting Paradigms in a 

Globalised World”. R.: RSEBAA. 

Jēgere S. (2006). Risku novērtēšanas lietišķie jautājumi mazā un vidējā biznesā. Merkūrijs 

Lat. Informatīvi analītiskais biļetens: Nodokļi. Finansu uzskaite, Nr.2. 

Kauliľa A. (2005.). The algorithm of the dialogic method. Promoting the well- being of 

children and youth: A challenge for the school, the family and the school psychologist. (27. 

skolu psihologu starptautiskās konferences matetriāli), Athens, Greece, 102.lpp. 

Kuzina V., M.Kaltigina, M.Leikarte, I.Kļava (2006.). Studentu Valodas prasmes un gatavība 

darba tirgum Latvijā. RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā rakstu krājums. R: SIA Ulma, 207.lpp. 

Muzis I. (2007.). Education Quality measurement. ATEE conference. Klaipeda. 

Lasmane A, Enkuzena, S., Miķelsone A., Krustozoliľa I. (2008.). Studiju materiāls „Pētījumu 

cilvēkresursu vadībā metodoloģija” (izstrādāts projekta „Cilvēkresursu vadības pētījumu 

metodoloģijas attīstība” ietvaros, atrodas Zinātnes daļā un VEN), studentiem pieejams arī 

elektroniski.  
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Lasmane A, Enkuzena, S., Miķelsone A. (2007.). Studiju materiāls „Personāla vadības 

zinātnes attīstības tendences Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē” (izstrādāts projekta 

„Personāla vadības zinātnes attīstības tendences Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē” 

ietvaros, atrodas Zinātnes daļā un VEN); studentiem pieejams arī elektroniski. 

Svence G. (2006). Integrāli eklektiskās pieejas raksturojums un tā izmantošanas iespējas, 

veidojot psiholoģiskā brieduma metodoloģisko koncepciju attīstības psiholoģijā. 2006. 

„Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis”, maijs, 12. 

Svence G.. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu atšķirības par reālo un ideālo 

organizāciju kultūru pārmaiľu situācijā. RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā rakstu krājums. R: SIA Ulma. 

Urpena I.. Virtuālā izglītības un pētniecības vide un saziľa. Latvijas pedagoģijas augstskolu 

mācībspēku profesionālās kompetences pilnveide zinātniski pētnieciskajā jomā, RPIVA, 

2007. 

 Plašāka informācija par docētāju publikācijām skatāma 1. pielikumā. 

Studenti iesaistās zinātniski pētnieciskajā darbā, piedaloties projektu īstenošanā. 

Piemēram, Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes infrastruktūras 

nodrošināšana un attīstība augstskolā” projektā „Personāla vadības zinātnes un prakses 

attīstība Latvijā un pasaulē”, 2006. – 2007. piedalījās divi 5. kursa studenti, veicot empīrisku 

pētījumu par personāla vadītāja un personāla speciālista kompetenču īstenošanu atbilstoši 

Profesijas standartam; Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes infrastruktūras 

nodrošināšana un attīstība augstskolā” projektā „Cilvēkresursu vadības pētījumu 

metodoloģijas attīstība”, projekta kods 0018, 2007., darba motivācijas izpētes metoţu 

adaptācijas procesā iesaistījās pieci trešā kursa studenti.  

Galvenokārt studentu zinātniski pētnieciskā darbība ir saistīta ar kursa darbu un 

diplomdarbu izstrādi. Pētījumu temati ir atbilstoši docētāju veikto pētījumu un profesionālās 

darbības virzieniem (skat. 5. tabulu). 

5. tabula 

Studentu pētniecisko darbu temati un vadītāji 

Tēmas Vadītāji 

Cilvēkresursu attīstības plāna izstrādes un 

iieviešanas projekts uzľēmumā  

 

Dr.psych., asoc. prof. A. Lasmane, 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, Mg. sc.soc. Agita 

Miķelsone 

Personāla motivācijas sistēmas 

efektivitāte uzľēmumā 

 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, Mg. sc.soc. Agita 

Miķelsone 

Personāla vadības un uzľēmuma 

attīstības stratēģijas saistība 

Mg. sc.soc. Agita Miķelsone; Dr.psych., 

asoc. prof. A. Lasmane; Dr. paed. Nils 
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 Sautiľš 

Organizācijas kultūras un apmierinātības 

ar darbu saistība 

Dr.psych., asoc. prof. A. Lasmane, 

Mg.psych. Baiba Skrauce 

Personāla politika, personāla atlase, 

novērtēšana, adaptācija, karjeras attīstība 

uzľēmumā, pašvaldībā  

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce; Mg. sc.soc. Agita 

Miķelsone 

Diskriminācija darba tirgū un uzľēmumā 

 

Dr.psych., asoc. prof. A. Lasmane, Dr. 

paed. Nils Sautiľš 

Inovatīvas uzľēmējdarbības attīstīšana un 

personāla zināšanu potenciāla 

paaugstināšanas aktualitāte 

 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg. sc.soc. 

Agita Miķelsone 

Lietvedības sistēmas pilnveidošanas 

izstrādes projekts 

Dr. paed. Nils Sautiľš 

Personāla vadības informācijas sistēmas 

ieviešana un pilnveidošana uzľēmumā  

Mg. ing. Inese Urpena 

 

 Par nozīmīgiem Valsts pārbaudījumu komisija atzinusi šādus diplomdarba ietvaros 

veiktus pētījumus: Personāla vadītāja profesijas attīstība Latvijā un pasaulē (A. Dārzniece, 

2006); Organizācijas kultūru un apmierinātības ar darbu atšķirības servisa kompānijās (G. 

Valdmane, 2007); Personīgo sasniegumu nozīme personāla vadītāja karjeras veidošanā (D. 

Zvaigzne, 2008); Uzľēmuma „CAT” vadības un personāla vadības funkciju īstenošanas 

atbilstība klientu vajadzībām (M. Spulle, 2008; pētīts Cēsu autotransporta uzľēmums, arī 

uzľēmuma vadība atzinusi pētījuma nozīmīgumu); VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” vidējā medicīnas personāla profesionālās „izdegšanas” cēloľi, dinamika un profilakses 

iespējas (I. Grava) – pētījums veikts pēc organizācijas vadības pasūtījuma. 

Studiju programmas docētāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties 

daţādās konferencēs, semināros un kursos. Tālāk tabulā redzamas studiju programmas 

attīstībā nozīmīgākās aktivitātes. Detalizētāk ar kvalifikācijas paaugstināšanas veidiem un 

virzieniem var iepazīties docētāju CV 1. pielikumā. 

6. tabula  

Docētāju dalība konferencēs, semināros un kursos 

Nr. 

p/k 

Vārds, Uzvārds Saturs Laika periods 

1. Zenta Anspoka Seminārs „Karjeras vadības kvalitāte 

nodrošinājums un vērtēšana” Rīgā 

(vad. D. Hughes, Anglija) 

2006 

2. Ieva Bērziľa European School of Management, kursi 2007 

3. Jānis Gedrovics Piedalīšanās Starptautiskās Ergonomikas 

asociācijas XVI kongresā Māstrihtā, 

Holandē. 

2006. 10.-14.07. 
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Umeo, Zviedrija, Zviedrijas Pedagoģisko 

agugstskolu docētāju konference. 

2007.g. 22.-

23.03. 

4. Agita Miķelsone „Latvijas darba tirgus izaicinājumi”.  

„Nacionālā konference par darba 

aizsardzības sistēmas attīstību Latvijā „.  

Semināri: 

Latvijas Personāla vadības asociācija, 

„Vadītāju profesionālās pilnveidošanās 

iespējas”; 

Latvijas Personāla vadības asociācija, 

„Uzľēmuma publiskais tēls darba tirgū – 

viens no darba izvēles kritērijiem”; 

Valsts Darba inspekcija, „Darba līguma 

noslēgšana un darba tiesisko attiecību 

izbeigšana”  

2007 

 

2007 

 

2007 

 

 

2006 

 

 

2006 

5. Anita Lasmane Personāla apmācības un attīstības forums, 

Rīga;  

RPIVA 4. zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”- 

referāts „Motivācijas sistēmas Latvijas 

organizācijās – ieguvumi un riski” 

2008 

 

2007 

6. Guna Svence 
3.Eiropas Pozitīvās psiholoģijas kongresā 

Portugālē referāts „Darbinieku optimisma 

un apmierinātības ar darbu līmeľa 

sakarības‟‟ 

2006 

7. Irēna 

Krustozoliľa 

Augstskolu mācībspēku tālākizglītības 

darbseminārs 

2007 

8. Ēriks Melnis Kursi „Uzľēmējdarbība: pārdošanas un 

noieta organizēšanas vadība” 

2006 

9. Guntars Paeglis CEEMAN seminārs „First CEEMAN 

Executive Education Workshop”, Tallina 

2007 
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4. Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām 

programmām Latvijā un ES  

 

Profesionālā studiju programma „Personāla vadība” tika salīdzināta ar Rīgas 

Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura programmu „Cilvēku resursu vadīšana” un 

Kingstonas universitātes (Lielbritānija) profesionālo studiju programmu „Cilvēku resursu 

vadīšana”. Salīdzinājuma kritērijus var skatīt 7. tabulā. 

7. tabula 

Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām programmām 

Kritēriji/valstis Latvija (RPIVA) Latvija (RTU) Lielbritānija 

(Kingstonas 

universitāte) 

Programmas 

nosaukums 

Profesionālā 2. 

līmeľa studiju 

programma 

„Personāla vadība” 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

„Cilvēku resursu 

vadīšana” 

Profesionālā studiju 

programma „Cilvēku 

resursu vadība” 

Piešķiramā 

kvalifikācija 

Personāla vadītājs Personāla vadītājs Cilvēku resursu 

vadītājs 

Imatrikulācijas 

noteikumi 

Apliecība par 

vidējo, vidējo 

profesionālo 

izglītību; sekmīgi 

vērtējumi 

obligātajos Valsts 

vidējās izglītības 

eksāmenos  

Vidējā, vidējā 

profesionālā 

izglītība; 1. līmeľa 

augstākā 

profesionālā 

izglītība cilvēku 

resursu vadīšanā 

 

Studiju ilgums 4 gadi 5 mēneši 

nepilna laika 

klātienes studijas 

4 gadi – pilna laika 

studsijas; 5 gadi – 

nepilna laika 

studijas 

3 gadi – pilna laika 

klātienes studijas 

Apjoms (KP un 

ECTS) 

 

160 KP/240 ECTS 160 KP/240 ECTS 180 ECTS 

Programmas 

saturs 

 

Saturs strukturēts 

studiju programmas 

daļās: 

vispārizglītojošie 

studiju kursi – 

20KP, nozares 

teorētiskie 

pamatkursi – 36KP, 

nozares 

profesionālās 

specializācijas 

kursi – 60KP, 

brīvās izvēles kursi 

– 6KP; prakse -

Saturs strukturēts 

studiju programmas 

daļās: 

vispārizglītojošie 

studiju kursi – 

14KP, nozares 

teorētiskie 

pamatkursi, nozares 

profesionālās 

specializācijas kursi 

(kas definēti kā 

obligātie studiju 

kursi 81 KP) un 

ierobeţotās izvēles 

Saturs strukturēts 

studiju kursu jomās: 

bizness un tā vadīšana, 

vadības zinātnes joma, 

modernās Eiropas 

valodas, darbinieku 

uzvedība organizācijā, 

biznesa un interneta 

informācijas sistēmas, 

tiesību joma, darba vide 

un tās raksturojumi; 

prakse profesijas 

ieguvei – 1 gads. 
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26KP, Valsts 

pārbaudījumi -

12KP.  

Prakses sadalītas: 

lietvedības prakse -

4KP; daţādu 

organizāciju 

personāla daļu 

darba novērošanas 

un salīdzināšanas 

prakse-12KP; 

kvalifikācijas 

prakse – 10KP; 

Valsts 

pārbaudījums 

ietver: diplomdarbu 

-10KP un 

kvalifikācijas 

eksāmenu -2KP.  

kursi: nozares 

profesionālās 

specializācijas 

kursi, 

humanitārie/sociālie 

un vadības kursi, 

valodas – kopā 35 

KP; brīvās izvēles 

kursi – 6KP; prakse 

-26KP, Valsts 

pārbaudījumi-12 

KP. 

Prakses sadalītas: 

specializējošā 

prakse -16KP un 

projektēšanas 

prakse -10KP; 

Valsts 

pārbaudījums – 

diplomprojekts – 

12KP. 

 

RPIVA studiju programma ir līdzīga šādos aspektos: 

1) apjoms (160 KP - salīdzinot ar RTU); pamatstruktūra, kas ietver studiju kursus, kas 

nodrošina kvalifikācijas „Personāla vadītājs” vai „Cilvēku resursu vadītājs” iegūšanu; 

2) salīdzinot ar RTU studiju programmu – līdzvērtīgs prakses apjoms; 

3) līdzīgās proporcijās (salīdzinot ar RTU) tiek apgūtas zināšanas un prasmes četros 

lielos savstarpēji saistītās jomās: tiesību joma, ekonomika, uzľēmējdarbība un vadība, 

komunikācija, psiholoģija; līdzīgas ir arī apgūstamās jomas Kingstonas universitātē. 

Studiju programmas atšķirība vērojama šādos aspektos: 

1) RTU programmā lielāks akcents ir eksakto zinātľu apguvei (matemātika, statistika), 

savukārt RPIVA programmas pamatā Atšķiras atsevišķu studiju kursu sadalījums 

vispārizglītojošajos, nozares teorētiskajos pamatkursos, nozares profesionālās 

specializācijas un brīvās izvēles kursos, daudzi satura vai nosaukuma ziľā līdzīgi 

studiju priekšmeti ir ieplānoti atšķirīgos studiju blokos; 

2) RPIVA studiju programmā „Personāla vadība” ir lielāks vispārizglītojošo studiju 

kursu apjoms, kas paplašina studenta redzesloku un veido komunikatīvās prasmes. 

3) Kingstonas universitātē prakse, kas salīdzināma ar kvalifikācijas praksi, ir 1 gada 

garumā – kopumā praksei studiju kursu sadalījumā ir lielāks īpatsvars. 

Informācija iegūta studiju vizītēs un izmantojot interneta resursus: 

http://www.kingston.ac.uk/undergraduate/courses/index.htm) 
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5.Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

 

5.1.Atbilstība augstākās izglītības un profesijas standartam 

 

Studiju programmas „Personāla vadība” struktūra atbilst MK noteikumiem par otrā 

līmeľa augstākās izglītības valsts standartu (MK noteikumi Nr. 481, 20. 11. 2001.; MK 

noteikumi Nr. 348, 29. 05. 2007.). Studiju programmas struktūras sadalījums ir attēlots 8. 

tabulā un detalizēts studiju programmas plāns ievietots 9. pielikumā. 

8. tabula  

Studiju programmas atbilstība LR MK noteikumiem Nr. 481 

Obligātais saturs Standarta prasības 

kredītpunktos 

Kredītpunkti studiju 

programmā 

Vispārizglītojošie studiju 

kursi 

20 20 

Nozares teorētiskie 

pamatkursi 

36 36 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

60 60 

Prakse 26 26 

Valsts pārbaudījumi 12 12 

Kopā 160 160 

 

 Profesionālajām praksēm paredzētas 26 nedēļas (26 KP), kuras tiek plānotas šādi: 1. 

un 3. semestrī „Prakse personāla lietvedībā” (6 KP), 4., 6. un 7. semestrī - „Daţādu 

organizāciju personāldaļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakse” (12 KP), 8. semestrī – 

”Kvalifikācijas prakse” (10 KP). Prakšu nolikumi ievietoti 2. pielikumā. 

 Atbilstoši obligātā satura prasībām katrā studiju programmas daļā paredzēti konkrēti 

studiju kursi un prakses, kuru apjoms un saturs atbilst iegūstamai profesionālajai kvalifikācijai 

(skat. 9. tabulu). 

9. tabula 

Studiju kursu saistība ar programmas sastāvdaļām 

 

Nr. Programmas sastāvdaļa/ studiju kursu nosaukumi kredītpunkti 

I Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

1. Lietišķā komunikācija  2 

2. Loģika 2 

3. Filozofijas pamati 2 

4. Latviešu valodas kultūras jautājumi 2 

5. Lietišķā etiķete 2 
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6. Saskarsmes treniľi 2 

7. Socioloģija 2 

8. Svešvaloda profesijā 6 

II Nozares teorētiskie pamatkursi 36 

9. Personāla vadība 10 

10. Uzľēmējdarbības tiesību pamati 2 

11. Ekonomikas pamati 4 

12. Menedţmenta pamati 4 

13. Personības psiholoģija 2 

14. Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā 8 

15. Pētnieciskā darba metodes 2 

16. Organizāciju un vadības psiholoģija 4 

III Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 

17. Darba psiholoģija 4 

18. Grāmatvedības pamati 2 

19. Pieaugušo mācību metodes 2 

20. Biznesa angļu valoda 5 

21. Statistika 2 

22. Finanšu un vadības grāmatvedības pamati 2 

23. Projektu vadība 2 

24. Kvalitātes vadība 2 

25. Lietvedība personāla vadītāja darbā 3 

26. Personāla informācijas sistēmas 4 

27. Biznesa ētika 2 

28. Personāla vadītāja profesionālā ētika 2 

29. Darba likumdošana un darba aizsardzība 4 

30 Sabiedriskās attiecības 2 

31. Lietišķo spēļu metodika 2 

32. Ergonomika 2 

33. Darbaspēka situācija Latvijā un Eiropas Savienībā 2 

34. Saskarsmes psiholoģija 2 

35. Otrā svešvaloda 6 

36. Zinātniskais referāts 1 

37. Kursa darbs I 3 

38. Kursa darbs II 4 

IV Brīvās izvēles kursi 6 
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39. Mārketinga pamati 2 

40. Retorika un aktiermāksla 2 

41. Nodokļi un nodevas 2 

42. Politoloģija 2 

43. Inovācijas personāla vadībā 2 

V Prakse 26 

44. Prakse personāla lietvedībā 4 

45. Daţādu organizāciju personāla daļu darba novērošanas un 

salīdzināšanas prakse 

12 

46. Kvalifikācijas prakse 10 

VI Valsts pārbaudījumi 12 

47. Diplomdarbs 10 

48. Valsts kvalifikācijas eksāmens 2 

 Kopā  160 

 

 Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 481 vispārizglītojošie studiju kursi ietver humanitāro, 

sociālo zinātľu, psiholoģijas studiju kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaľas; studiju programmā „Personāla vadība” atbilstoši Profesijas 

standarta prasībām biznesa un ekonomikas teorētiskie kursi, kas arī būtu ietverami 

vispārizglītojošo studiju kursu sadaļā, tiek īstenoti nozares teorētisko pamatkursu sadaļā.  

Plānojot programmas attīstību, tika ievērotas Profesijas standarta prasības, kas definē 

precīzas zināšanas un prasmes; kas jāprot, apgūstot studiju programmu pilnā apjomā, kā arī – 

kuri studiju kursi apgūstami priekšstatu, kuri izpratnes vai pielietošanas līmenī. Studiju 

programmas satura atbilstība profesijas standartam redzama 10. tabulā. 

10. tabula.  

Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam 

Profesijas standarta prasības 
Studiju kursi programmā „Personāla vadība” 

Zināšanas Zināšanu līmenis 
priekšstats izpratne pielietošana 

Kopīgās profesionālās prasmes 

Izprast aktuālās 

ekonomiskās 

attīstības 

likumsakarības un 

principus 

 

 

 

X 

X  

Ekonomikas pamati (4 KP), Mārketinga pamati 

(2 KP), Finansu un vadības grāmatvedība (2 

KP), Socioloģija (2 KP) 

 

Filozofijas pamati  

Izprast darba tirgū 

notiekošos procesus 

un pieľemt lēmumus 

atbilstoši situācijas 

izmaiľām 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Uzľēmējdarbības tiesiskie pamati (2 KP) 

Darbaspēka situācija Latvijā un Eiropas 

Savienībā (2 KP), Darba psiholoģija (2 KP) 

Personāla vadība (10 KP) 
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Pielietot iegūtās 

teorētiskās un 

praktiskās zināšanas 

uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) 

struktūrvienības 

efektīvai vadīšanai 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Personāla vadība (10 KP), Menedţmenta pamati 

(4 KP), Darba likumdošana un darba drošība (4 

KP), Ergonomika (2 KP) 

Kvalitātes vadība (2 KP) 

Prast strādāt 

psiholoģiski 

sareţģītās situācijās 

  X 

Organizāciju un vadības psiholoģija (4 KP), 

Darba psiholoģija (4 KP), Saskarsmes 

psiholoģija (2 KP), Saskarsmes treniľi (2 KP), 

Personības psiholoģija (2 KP) 

Prast pieľemt 

lēmumus 

 

 

 

 X Lietišķā komunikācija (2 KP),  

Specifiskās prasmes profesijā 

Izprast uzľēmuma 

(iestādes, 

organizācijas u.c.) 

darbības kopsakarības 

 X  
Personāla vadība (10 KP), Menedţmenta pamati 

(4 KP) 

Analizēt uzľēmuma 

(iestādes, 

organizācijas u.c.) 

darbību, identificēt 

problēmas un 

izstrādāt to 

risinājumus 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Pētnieciskā darba metodes, Socioloģija (2 KP), 

Personāla vadība (10 KP) 

 

Statistika (2 KP) 

Loģika (2 KP) 

Formulēt uzľēmuma 

(iestādes, 

organizācijas u.c.) 

personāla vadības 

mērķus, izveidot 

personāla attīstības 

stratēģisko plānu, 

prast organizēt un 

vadīt pakļauto 

struktūrvienību 

personāla darbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Personāla vadība (10 KP) 

 

 

 

 

 

Menedţmenta pamati (4 KP), Kvalitātes vadība 

(2 KP), Projektu vadība (2 KP) 

 

Pieaugušo mācību metodes (2 KP) 

 

Prast pielietot vadības 

informācijas sistēmas 

uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) 

personāla vadīšanas 

procesa 

nodrošināšanā 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

Personāla informācijas sistēmas (4 KP), 

Personāla vadība (10 KP) 

 

Menedţmenta pamati (4 KP) 

Kvalitātes vadība (2 KP), Projektu vadība (2 KP) 

Izprast klientu un 

darbinieku intereses 

un integrēt tās 

uzľēmuma personāla 

attīstības plānā 

  X X 
Menedţmenta pamati (4KP), Personāla vadība 

(10KP), Organizāciju un vadības psiholoģija (4) 

Orientēties 

uzľēmuma ( iestādes, 
 X  

Lietvedība personāla vadītāja darbā (3 KP), 

Grāmatvedības pamati (2 KP) 
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organizācijas u.c.) 

darbu 

reglamentējošos 

dokumentos, LR 

darba attiecību un 

darba aizsardzību 

reglamentējošos 

normatīvajos aktos 

Vispārējās prasmes/spējas  

Spēt strādāt 

komandā/ grupā, 

deleģēt un koordinēt 

pienākumu izpildi, 

motivēt darbiniekus 

  X 

Personāla vadība (10 KP), Organizāciju un 

vadības psiholoģija (4 KP), Saskarsmes treniľi 

(2 KP), Lietišķo spēļu metodika (2 KP) 

Argumentēti izteikt 

savu viedokli 
  X 

Lietišķā komunikācija (2 KP), Personāla vadība 

(10 KP), Saskarsmes psiholoģija (2 KP) 

Analizēt, sistematizēt, 

sintezēt un integrēt 

iegūto informāciju 

  X 

Pētnieciskā darba metodes (2 KP), Zinātniskais 

referāts (1 KP), Kursa darbi I, II (7 KP), prakses 

(26 KP), Diplomdarbs (10 KP) 

Valodu zināšanas 

  X 

Latviešu valodas kultūras jautājumi (2 KP), 

Svešvaloda profesijā (6 KP), Otrā svešvaloda (6 

KP), Biznesa angļu valoda (5 KP) 

Lietot modernās 

informācijas 

iegūšanas, apstrādes 

un sistematizēšanas 

tehnoloģijas 

  X 

Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja 

darbā (8 KP), Svešvaloda profesijā (6 KP), 

Biznesa angļu valoda (5 KP), Pētnieciskā darba 

metodes (2 KP), Statistika (2 KP) 

Sagatavot un sniegt 

prezentācijas 
 

 

X 
X 

Lietišķā etiķete (2 KP) 

Sabiedriskās attiecības (2 KP) 

Sadarboties ar 

darbiniekiem, 

partneriem, 

īpašniekiem, masu 

saziľas līdzekļiem, 

valsts un 

sabiedriskajām 

institūcijām 

  X 

Personāla vadība (10 KP), Saskarsmes 

psiholoģija (2 KP), Lietišķā komunikācija (2 

KP), Sabiedriskās attiecības (2 KP) 

Rīkoties atbilstoši 

likumam un ētikas 

normām 

 X  

Personāla vadītāja profesionālā ētika (2 KP), 

Biznesa ētika (2 KP) 
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5.2.Darba devēju atzinums par absolventu nodarbinātību nākamajiem 

6 gadiem  

 

Situācija ekonomikā un politikā, sociālajos procesos Latvijā šobrīd izvirza uzdevumu 

uzľēmumu vadībai daudz domāt un darboties, lai noturētu kvalificētus darbiniekus darbā. Kā 

liecina vairāki pētījumi un analītiski raksti Latvijas presē (piemēram, „Karjeras Diena”, 

„Dienas Bizness”), projekta „Personāla vadības zinātnes attīstības tendences Latvijā, Eiropas 

Savienībā un pasaulē” rezultāti (RPIVA, 2006.), tad atšķirībā no 20. gs. 90. gadu Latvijas, kad 

darba devējam bija noteicoša loma darbinieka izvēlē, šobrīd darbinieks diktē noteikumus 

darba devējam – gan nosakot savu atalgojuma līmeni, gan pieprasot ergonomisku darba vidi, 

gan pievilcīgu papildatalgojumu sistēmu un augstas sociālās garantijas.  

Aktuāls ir kļuvis jautājums par korporatīvo sociālo atbildību, kurā akcentēta 

cilvēkresursu vadības nozīme. Šī brīţa situācijā darba devējs, kurš vēlas saglabāt un attīstīt 

savu biznesu, ir spiests domāt par profesionālu personāla vadību savā uzľēmumā. Tāpēc 

pieprasījums darba tirgū pēc profesionāliem personāla vadītājiem ir audzis ievērojami. To 

pierāda fakts, ka presē un internetā, arvien bieţāk publicēti darba sludinājumi, kas aicina 

darbā personāla vadītājus un personāla speciālistus. Par studiju programmas nepieciešamību 

liecina absolventu konkurētspēja darba tirgū, absolventu un darba devēju aptaujas, kā arī 

fakts, ka Latvijā vēl joprojām trūkst profesionālu personāla vadītāju ar speciālu izglītību.  

Personāla apmācības un attīstības forumā (Rīga, 2008), Personāla vadības kongresos: 

„Mērķtiecīga organizācija" (Rīga, 2008), „Vērtīga organizācija" (Rīga, 2007), „Pievilcīga 

organizācija" (Rīga, 2006) atzīts, ka atbilstoši situācijai darba tirgū, pēdējo gadu laikā Latvijā 

ievērojami paaugstinājies personāla vadītāja un personāla speciālista profesijas prestiţs, jo 

cilvēkresursu vadībai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība un investīcijas cilvēkkapitālā ir 

strauji augušas. Līdzīga informācija iegūta sarunās ar pašvaldību vadītājiem Kuldīgā un 

Alūksnē (2008); sarunā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības 

eksperti Ilonu Kiukucāni (2008).  
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6. Studējošie  

 

6.1.Studējošo skaits programmā 

 

2006./2007. studiju gada sākumā studijas uzsāk 159 studenti, studiju gada beigās 

programmā studē 76 studenti. 58 studenti ir eksmatrikulēti atbilstoši studiju beigšanai un 

kvalifikācijas iegūšanai 2007. gada februārī. Pirmajā kursā studijas uzsāka 41 students, taču 

studijas reāli turpina šobrīd 23 studenti (iemesli, kādēļ studijas neturpināja: liela studiju 

maksa, nepiemērots laiks, nebija iespēju saskaľot studijas ar darbu un ģimenes dzīvi; grūtības 

studiju kursu apguvē – patstāvīgas studijas, ieskaišu, eksāmenu kārtošana); atskaitīti 

nesamaksātas studiju maksas dēļ (9 studenti). Studējošo skaits 2008. gada pavasara semestrī 

attēlots 11. tabulā. 

11. tabula 

Studentu skaits studiju gada sākumā (2006./2007) 

Studentu skaits 

programmā 

1.studiju 

gads 

2.studiju 

gads 

3.studiju 

gads 

4.studiju 

gads 

5.studiju 

gads 

Rīga 41 11 

3 

(ind.stud. 

plāns) 23 42 

Cēsis 0 0  23 0 

Alūksne 0 0 0 0 16 

Kopā pa kursiem 41 11 3 46 58 

Kopā studiju programmā 159    

 

 
12.tabula 

Studentu skaits studiju gada beigās (2006./2007) 

Studentu skaits 

programmā 
1.studiju 

gads 

2.studiju 

gads 

3.studiju 

gads 

4.studiju 

gads 

5.studiju 

gads 

Rīga 23 11 

1 

(ind.stud. 

plāns) 23 0 

Cēsis 0 0  18 0 

Alūksne 0 0 0 0 0 

Kopā pa kursiem 23 11 1 41 58 

Kopā studiju programmā 76    
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13. tabula 

Studentu skaits studiju gada sākumā (2007./2008.) 

Studentu skaits 

programmā 

1.studiju 

gads 

2.studiju 

gads 

3.studiju 

gads 

4.studiju 

gads 

5.studiju 

gads 

Rīga 43 24 13 0 20 

Cēsis 0 0   17 

Alūksne 0 0 0 0 0 

Kopā pa kursiem 43 24 13 0 37 

Kopā studiju programmā 111    

 

 
14.tabula 

Studentu skaits studiju gada pavasara semestrī (2007./2008.) 

Studentu skaits 

programmā 

1.studiju 

gads 

2.studiju 

gads 

3.studiju 

gads 

4.studiju 

gads 

5.studiju 

gads 

Rīga 33 24 26 0 0 

Alūksne 0 0 0 0 0 

Kuldīga 0 0 14 0 0 

Kopā pa kursiem 33 24 40 0 0 

Kopā studiju programmā 97   

 

 
Meklējot risinājumus, lai mazinātu tendenci pārtraukt studijas jau pirmā studiju gada 

sākumā, tika īstenotas motivācijas pārrunas ar topošajiem studentiem un studiju kursa ietvaros 

„Personāla vadība” ietvaros mērķtiecīgi 1. studiju gada 1. semestrī organizēta detalizēta 

iepazīšanās ar prasībām personāla vadītāja kvalifikācijai; notiek tikšanās ar programmas 

direktoru, lietvedi – aktuālu ar studiju procesu saistītu jautājumu risināšanai; iepazīšanās ar 

bibliotēkas resursiem RPIVA, LU, LNB; informāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām. 

 

6.2.Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 

2007./2008. gadā studijas uzsāka 43 studenti 1. semestrī un 40 studenti 5. semestrī 

atbilstoši studiju turpināšanai pēc 1. līmeľa augstākās izglītības studiju programmas „Biroja 

darba organizācija” beigšanas. 

 

6.3.Absolventu skaits 

 

2007./2008. gadā studijas beidza 36 studenti. 
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6.4.Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Pašvērtējuma ziľojumā analizēti 2007. gada februāra - marta mēnesī RPIVA Vadības 

un ekonomikas nodaļas organizētās studentu aptaujas rezultāti (aptaujas anketu paraugi 

skatāmi 10. pielikumā, anketu oriģināli atrodas VEN. Tālāk tekstā atspoguļoti studentu 

aptaujas rezultāti atbilstoši studiju programmas pilnveidošanas galvenajiem jautājumiem, 

veikts salīdzinājums ar iepriekšējās akreditācijas pašvērtējuma ziľojuma aptauju rezultātiem 

jautājumos, kuri ir līdzīgi. 

Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju programmu: 

Dominē pašu studentu izvēle, kas ir nozīmīgs atbildības par studiju procesa sekmīgu 

īstenošanu faktors; rezultāti parāda arī iespējamos studiju programmas reklamēšanas veidus. 

Cits variants, kā parādīja sarunas ar studentiem, ir: reklāmas bukleti, informācija darba vietās 

(bijušie šīs programmas absolventi). 

Būtiska studiju programmas pilnveidei ir informācija par to, kā studenti vērtē savu 

izvēli studēt RPIVA personālvadības studiju programmā un studiju procesu, tādēļ aptaujā bija 

ietverti jautājumi, kuru nozīme bija atklāt minētos vērtējumus..  

 

1. attēls. Studiju programmas izvēles faktori 

Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju 

programmu?

70,0%0,0%

10,0%

0,0%

12,5%

0,0%

7,5%

Pats izraudzījos

Vecāki

Draugi, paziņas

Skolotāji

Profesionāļi

Informāc. atvērto durvju dienās

Cits variants

 
1  

 Tātad kopumā 75% studentu ir apmierināti ar savu izvēli, kas parāda studiju 

programmas esamības jēgu RPIVA. Būtiski, ka puse savu izvēli vērtē kā labu un 20% pat kā 

ļoti labu.   
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2. attēls. Izvēles studēt RPIVA novērtējums 

Kā Jūs vērtējat: izvēle studēt RPIVA

20,0%

55,0%

20,0%

5,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

3. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju programmu  

Kā Jūs vērtējat: studiju programma (studiju kursu 

saraksts un apjoms)

7,5%

52,5%

40,0%

0,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

 

 Rezultāti ir pietiekami, lai izveidotā studiju programma varētu būt produktīva, taču 

40% aptaujāto apmierinošais vērtējums paver programmas pilnveides iespējas, kas tiek 

diskutētas ar docētājiem individuāli, katedras sēdēs, Vadības un ekonomikas nodaļas Domes 

sēdēs, metodisko komisiju darba grupās šādos virzienos: kā praktiski parādīt studiju kursa 

jēgu; kā mērķtiecīgi attīstīt studentu patstāvīgā darba prasmes (lielāka uzmanība tiek pievērsta 

informācijas ieguves un analīzes prasmju pilnveidošanai, piedāvāti praksē veicami uzdevumi, 

tiek ieviesta analītiskā studiju sasniegumu vērtēšana); kā izstrādāt kvalitatīvus metodiskos 

materiālus gan izdrukas, gan elektroniskā veidā studentu patstāvīgā darba nodrošināšanai (ir 

izstrādāti 3 šāda veida studiju materiāli studiju kursos „Personāla vadība”, „Organizāciju un 

vadības psiholoģija”, „Darba psiholoģija”; kā lietderīgāk studiju kursu saturu saistīt ar 

personāla vadības specifiku (reizi studiju gadā tiek pilnveidoti studiju kursu apraksti). Uzsākta 
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e – studiju izveide studiju kursos „Organizāciju un vadības psiholoģija”, „Menedţmenta 

pamati”. 

 

4. attēls. Studentu apmierinātība ar nodarbību organizāciju  

Kā Jūs vērtējat: nodarbību plānojums un 

nodarbību organizācija

7,5%

40,0%
40,0%

12,5%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

 Rezultāti ir pietiekami, lai secinātu, ka kopumā studiju procesa organizācija nodrošina 

programmas uzdevumu īstenošanu. Salīdzinot ar aptauju rezultātiem iepriekšējā akreditācijas 

periodā, secināms, ka labi šo procesu novērtēja vairāk studentu (64%), taču vairāk studentu to 

novērtēja arī kā nepilnīgu (25%); šajā pašvērtējuma periodā 12,5% aptaujāto uzskata, ka viľus 

neapmierina studiju procesa organizācija. Tas izvirzīja uzdevumu: studiju gada sākumā veidot 

mērķtiecīgu, regulāru sadarbību starp programmas direktoru, katedru vadītājiem un studiju 

procesa plānotājām, precizējot plānojumu un paredzot alternatīvas, lai nodrošinātu 

prognozējamu procesa norisi, kas tika īstenots, uzsākot 2008./2009. studiju gadu. 

 

5. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju procesa materiālo nodrošinājumu  

Kā Jūs vērtējat: auditoriju tehniskais stāvoklis un 

iekārtojums

15,0%

42,5%

37,5%

5,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji
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Rezultāti ir pietiekami, lai uzskatītu, ka studiju procesa materiālais nodrošinājums ir 

labs. Vērtējums „apmierinoši” 37,5% gadījumu saistīts ar viedokli, ka vēlams labāks 

apgaismojums, ērtāki krēsli, modernāks datoru aprīkojums. Iepriekšējā pašnovērtējuma 

periodā apmierinātība ar materiāli tehnisko nodrošinājumu bija zemāka: 36% to vērtēja kā 

labu.  

6. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju materiāliem  

Kā Jūs vērtējat: studentu nodrošinājums ar 

literatūru, izdales materiāliem u.c. metodiskajiem 

līdzekļiem

5,0%

42,5%

32,5%

20,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

 Rezultāti parāda, ka šis faktors salīdzinoši ir problemātisks un nepieciešams 

mērķtiecīgi organizēt docētāju darbu studiju metodisko materiālu izveidē. Jāturpina 

mērķtiecīgi papildināt RPIVA bibliotēkas fondu ar nepieciešamo aktuālo literatūru. Sarunu ar 

studentiem rezultātā noskaidrojās arī tas, ka diemţēl studenti maz izmanto bibliotēkas fondus 

un pieejamo www.apa.org, www.ebscohost.com datu bāzes, tādēļ docētāji mērķtiecīgāk 

organizē studentu patstāvīgo darbu, izvirzot uzdevumus (esejas, pētījumu analīze, referāti, 

pētījumu projekti), kuri prasa datu bāţu izmantošanu. 

7. attēls. Studentu iespējas izmantot datorus un internetu. 

Kā Jūs vērtējat: iespēja izmantot datorklases un 

internetu

50,0%

32,5%

15,0%
2,5%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

http://www.apa.org/
http://www.ebscohost.com/
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Rezultāti parāda, ka pamatā studenti savas iespējas vērtē kā ļoti labas un labas. 

Apmierinošs un neapmierinošs vērtējums ir saistīts, kā parādīja sarunas ar studentiem, ar 

datoru izmantošanas intensitāti, un tādēļ ne vienmēr ir iespējams studentam vēlamā laikā 

datorus izmantot.  

Būtisks ir jautājums „Kā Jūs vērtējat savas iespējas piedalīties studiju procesa 

pilnveidē”. Studentu atbildēs dominēja viedoklis, ka šādas iespējas ir, taču līdz šim nav tās 

izmantojuši) – tā uzskatīja 85% aptaujāto. Galvenie iemesli ir: viedoklis, ka tas ir 

administrācijas uzdevums un kursa vecāko uzdevums; neticība, ka studentu viedoklis var 

ietekmēt studiju procesu (4. kurss). Tikai viens students (4. kurss) uzskata, ka šādu iespēju 

praktiski nav. Pirmā kursa studenti izteiktāk uzskata, ka viľi zina savas tiesības un cenšas 

aktīvi tās izmantot un var piedalīties studiju procesa pilnveidē (12% no aptaujātajiem).  

 Studenti kā savai specialitātei nozīmīgākos studiju kursus nosauc personāla vadību, 

mārketinga pamatus, angļu valodu, personāla lietvedību, informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā, psiholoģijas studiju kursus, sevišķi darba psiholoģiju, darba aizsardzību un 

darba likumdošanu, socioloģiju, uzľēmējdarbības tiesību pamatus. Iepriekšējā pašvērtējuma 

periodā kā nozīmīgākie studiju kursi tika nosaukti likumdošana, lietvedība, psiholoģijas 

studiju kursi, svešvalodas. Tātad palielinājusies personāla vadības, informācijas tehnoloģiju 

nozīme studentu vērtējumā. 

 Pozīcijas darba tirgū tie, kuri jau nestrādā šajā jomā (strādā 20% aptaujāto, līdzīgi kā 

iepriekšējā periodā), vērtē šādi: 50% - uzskata, ka būs problēmas atrast darbu specialitātē; 

50% - ka nebūs. Iepriekš izredţu novērtējums sadalījās šādi: 59% uzskatīja, ka nebūs 

problēmu, 21% - ka būs problēmas. Sarunās ar studentiem tika precizēti pieaugušo šaubu 

iemesli: šaubas par iespējām atrast darbu specialitātē ir saistītas ar studentu viedokli par darba 

tirgus piesātinātību, taču Latvijas Profesionālās personāla vadīšanas asociācijas prognozes 

norāda, ka personāla vadības speciālisti ir pieprasīta profesija. Studentiem bieţi nav 

informācijas par vakancēm darba tirgū, tādēļ studiju procesā jāparāda šīs informācijas 

iegūšanas iespējas. Šaubas daļai no studentiem (5. kursā vidēji grupā 4 – 5 cilvēkiem) izraisa 

izjūta par nepietiekamu sagatavotību praktiskam personāla vadītāja darbam. Minētie viedokļi 

izvirza uzdevumu: studiju kursu saturu (sevišķi nozares teorētiskajos pamatkursos un nozares 

profesionālās specializācijas kursos) modelēt vēl atbilstošāku personāla vadības praksei, 

izmantojot interaktīvās studiju formas un ar praksi saistītu miniprojektu īstenošanu, kas tika 

darīts VEN metodisko komisiju darba grupās 2008. gada janvārī.  

Aptaujā studenti deva ieteikumus studiju programmas pilnveidei, un būtiskākie 

ieteikumi bija saistīti ar studiju procesa plānošanu: veidot vienmērīgāku lekciju plānojumu 

semestrim, ievērojot studiju kursu īstenošanas loģiku; sniegt savlaicīgāku informāciju par 



   

  42 

plānojumu (vismaz 2 mēnešu robeţās); mazāk plānot bibliotēku dienas (bibliotēkas dienas 

tiek plānotas mērķtiecīgi –docētājiem katedru sēdēs tika sniegta informācija, ka nepieciešams 

studentiem izskaidrot bibliotēkas dienu jēgu, dot konkrētus uzdevumus, kuru izpildei 

izmantojamas bibliotēku dienas. Studiju programmā jau uzsākta bibliotēku dienu mērķtiecīga 

organizēšana RPIVA bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Būtiski bija arī ieteikumi 

iesaistīt vēl vairāk studiju kursu docēšanā profesionālus speciālistus, kuri strādā personāla 

vadības jomā, sevišķi tādu studiju kursu kā kvalitātes vadība, projektu vadība docēšanā. 

Projektu vadīšanas prasmju apguves iespēju nodrošinājums bija problemātisks arī iepriekšējā 

akreditācijas periodā, tādēļ šos studiju kursus jau vada docētāji, kuri praktiski strādā ar 

kvalitātes sistēmām un projektu vadīšanu.  

6.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Katrā studiju grupā ir izvirzīts studentu pārstāvis, kurš piedalās programmas direktora 

izveidotajā darba grupā, kurā reizi ceturksnī pārrunā aktuālus studiju procesa pilnveidošanas 

jautājumus, piemēram, studentu aptaujās izteikto ieteikumu īstenošana, prakses organizēšanas 

un norises jautājumi; kvalifikācijas eksāmena saturs un norise, kursa darbu un diplomdarbu 

tematu aktualitāte, pētījumu veikšanas iespējas organizācijās un nepieciešamība palielināt 

kontaktstundu skaitu studiju kursā „Statistika”, lai pilnveidotu prasmes datorizēti apstrādāt un 

analizēt pētījumā iegūtos datus. Studenti aktīvi paši meklē prakses vietas un palīdz veidot 

ilglaicīgu sadarbību augstskolai un organizācijai, kurā students īsteno prakses uzdevumus.  

Studenti iesaistās pētījumu un projektu īstenošanā (skat. informāciju 3.3. sadaļā), 

piedalās semināros un konferencēs, kurus organizē augstskola, kā arī izmanto savu darba 

vietu piedāvātās iespējas, un pēc tam nodarbībās dalās pieredzē par iegūto. 2008. gada aprīlī 

3. kursa studentes Inita Ozoliľa un Ilze Galvanovska piedalījās Personāla apmācības un 

attīstības forumā 200, un pēc tam studiju kursa „Inovācijas personāla vadībā” nodarbībās 

informēja par iegūto pieredzi.   

Uz katedru sēdēm un VEN Domes sēdēm tiek uzaicināti studiju grupu pārstāvji, ja tiek 

izskatīti ar studiju programmas īstenošanu saistīti jautājumi, piemēram, kursa darbu un 

diplomdarbu tematu apstiprināšana, kā arī, lai pilnvērtīgāk analizētu studiju procesu un 

notiktu kvalitatīva informācijas apmaiľa starp docētājiem un studējošiem.  

Studenti piedalās studiju programmas pašvērtēšanas procesos, pašvērtējuma ziľojuma 

sagatavošanā un apspriešanā VEN Domes sēdēs.  

Reizi studiju gadā tiek organizētas studentu aptaujas par studiju procesa norisi un 

pilnveidošanas iespējām. 
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7. Akadēmiskā personāla novērtējums 

 

Pašvērtējuma periodā studiju programmā ir mainījies akadēmiskā personāla sastāvs, 

bet līdzīgi kā iepriekšējā pašvērtējuma periodā mācībspēku sadalījums studiju programmā 

atbilst 2004.gada 8.marta MK noteikumos Nr.133 noteiktajai augstākās izglītības iestādē 

īstenojamās studiju programmu kārtībai un 2006.gada 3.oktobra MK noteikumos Nr. 821 

noteiktajām prasībām par akadēmisko personālu. 

 

7.1.Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs 

 

Studiju procesu nodrošina 41 docētāji: 4 profesori; 4 asociētie profesori, 6 docenti, 25 

lektori, 2 asistenti; no kopējā docētāju skaita 14 ir zinātľu doktori (34 %), divi docētājs studē 

doktorantūrā. No visiem studiju gadā programmā strādājošajiem docētājiem 25 docētājiem 

RPIVA ir pamatievēlēšanas vieta (61 %).  

15. tabula 

Studiju programmas akadēmiskais personāls  

Darba attiecību 

veids 

Asistenti 

Lektori Docenti Asoc.prof. Profesori Kopā 

Pamata ievēlēšanas 

vieta 1 12 4 4 4 25 

Strādā pamatdarbā  2 1   3 

Strādā blakusdarbā 1 10    11 

Ievēlēti citās 

augstskolās 

 

1 1 0 0 2 

Pavisam kopā 2 25 6 4 4 41 

 

7.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu 

un uzdevumu īstenošanai 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs pašvērtējuma ziľojuma periodā atbilst prasībām par 

studiju programmu īstenošanu augstskolā: 61% docētāju RPIVA ir pamata ievēlēšanas vieta, , 

ir nodrošināts nepieciešamā doktoru skaita minimums (34%). Būtisks faktors ir tas, ka 

profilējošo studiju kursu „Personāla vadība” docē praktiķi, kuri strādā RPIVA : Mg. psych. S. 

Enkuzena – SIA „SWED WOOD LATVIA” cilvēkresursu vadītāja; Mg. psych. B. Skrauce – 

SIA „Kalnozols” personāla daļas vadītāja; Mg. sc. soc. A. Miķelsone – Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijas Personāla vadības departamenta direktore.  
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2008. gadā doktora disertāciju plāno aizstāvēt A. Vīgnere, I. Krustozoliľa. Taču 

būtisks programmas attīstības nosacījums ir docētāju studijas doktorantūrās un doktora grāda 

iegūšana. Problēma ir docētāju, kuri ir praktizējoši speciālisti, iespējas strādāt tikai optimālā 

gadījumā 0,5 slodzi (tas palielina programmas īstenošanai nepieciešamo docētāju skaitu) un 

iespējas studēt doktorantūrā. 2008./2009. gadā studijas doktorantūrā plāno uzsākt A. 

Miķelsone, S. Enkuzena, G. Paeglis. 

 

7.3.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas un apmācības politika 

 

Augstskolā akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana un apmācība tiek īstenota šādos 

virzienos: 

 nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina 

uzľēmējdarbības, personāla vadības praksi, tādēļ uz vakantajām lektoru, docentu, 

asociēto profesoru un profesoru vietām tiek izsludināti konkursi; 

 nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku strādātu pamatievēlēšanas vietā;  

 nozares profesionālās specializācijas studiju kursu īstenošanā tiek iesaistīti personāla 

vadības speciālistus, uzaicināti vieslektori, kuri ir pieredzējuši speciālisti zinātľu un 

prakses jomās (piemēram, studiju kursu „Statistika” docē LU docente Silvija 

Kristapsone, kurai ir liela pieredze statistikas un ekonomikas, vadības zinātľu jomā); 

 sekmēt augstskolas mācībspēku kvalifikācijas pilnveidi, apmaksājot kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus, studijas maģistrantūrā, doktorantūrā. 

Studiju programmas docētāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties 

daţādos semināros un kursos gan kā dalībnieki, gan kā vadītāji (skat. 1. pielikumu – docētāju 

CV un 3.3. sadaļu pašvērtējuma ziľojumā). Tieši personāla vadības aspektā nozīmīgs 

nosacījums ir RPIVA kļūšana par Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas juridisko biedru 

(12.12. 2008.), kas nodrošina regulāras mācības docētājiem Latvijas Personāla vadīšanas 

asociācijas semināros. Kvalifikācijas pilnveide notiek arī VEN metodisko komisiju darba 

grupās, kurās docētāji dalās pieredzē par gūto konferencēs, semināros.  
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8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 

Profesionālā studiju programma ir maksas programma. Programmas finansēšanas 

galvenais avots ir studentu personīgie vai arī juridisko personu līdzekļi; nozīmīgi ir arī IZM 

un RPIVA projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi, kas palīdz veidot studiju programmas 

metodisko un tehnoloģisko nodrošinājumu.  

Līdz studiju programmas akreditācijai studentiem tiek nodrošināta iespēja izmantot 

kredītu studiju maksas segšanai. Pēc programmas akreditācijas studentiem būs iespēja 

pretendēt uz valsts galvoto kredītu (studentu un studējošā kredītu) no kādas kredītiestādes 

līdzekļiem.  

Izmaksu aprēķins uz vienu studējošo studiju programmā ir dots atsevišķā tabulā un 

atrodams 10.pielikumā. 

Telpu nodrošinājums 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas profesionālās studiju programmas 

“Personāla vadība” studiju process norit Imantas 7.līnijā 1 un Nepilna laika studiju (NLS) 

filiālēs Alūksnē, Kuldīgā. RPIVA materiāli tehniskā bāze nodrošina nepieciešamos 

priekšnosacījumus studiju procesa īstenošanai. RPIVA kopējā telpu platība ir 7758 m
2
: 

 telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā – 2082 m
2
 studiju telpas, 1578 m

2
 

darba kabineti; 

 telpas RPIVA filiālēs 3779 m
2
 studiju telpas, 319 m

2
 darba kabineti.  

 

16.tabula 

RPIVA telpu sadalījums 

 Studiju telpas Darba kabineti Vietu skaits 

auditorijās  Telpu skaits Platība, m
2
 Telpu skaits Platība, m

2
 

 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Imantas 

7.līnija 1 
29 32 1628 2082 48 53 1054 1578 1106 1306 

NLS filiāles 80 82 3749 3779 13 12 425 319 2557 2571 

 

Studijas no 2004./2005. studiju gada tiek plānotas Rīgā, Imantas 7 līnijā 1 un 

3.vidusskolā, Grēcinieku ielā 10. Rīgā, Imantas 7.līnijā 1. atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī 

divas sporta zāles. 
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17. tabula  

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

 2004./2005. 

Studiju gads 

2005./2006. 

Studiju gads 

2006./2007. 

Studiju gads 

TV 15 14 16 

Video 14 14 14 

Kodoskops 24 35 37 

Ekrāns  22 31 31 

Videokamera 5 5 9 

Radiomagnetofons 69 65 65 

Mūzikas centrs 5 7 8 

Kopētājs 29 23 24 

Fakss  13 12 14 

Multiprojektors  3 10 15 

Autotransports 6 7 6 

 

Uzsākot 2005./2006. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai tika 

iegādāta jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, uzturēti aktuāli dati RPIVA 

informācijas sistēmā VALIS. 2006./2007.studiju gadā tika papildināta informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra, kā arī uzturēti kārtībā esošie. 

Svarīgākie uzlabojumi: 

 iegādāts rezerves kopiju serveris IS drošības pasākumu realizēšanai; 

 uzstādīti 250 datori, pilnībā atjaunojot datorklases studiju darbam Rīgā un filiālēs, kā 

arī nodrošinot zinātniskā un administratīvā darba veikšanai nepieciešamos resursus; 

 iegādāts prezentācijām nepieciešamais aprīkojums – 8 datu videoprojektori un 17 

portatīvie datori;  

 iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības nodrošināšanai 

nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiľa, ātrdarbīgi komutatori, 

nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.); 

 pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un 

augstas drošības pakāpes RPIVA internetu – VBT (vienotais biznesa tīkls); 

 izveidota autorizēta pieeja IS datiem RPIVA Internet lapā; 

 atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un Web 

programmatūrai; 

 iegādāta jauna un atjaunotas licences studiju darbam nepieciešamajai programmatūrai;  
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 augstskolas mācību spēkiem un studentiem ir iespēja izmantot vismodernākās 

tehnoloģijas – programma MSDN® Academic Alliance piedāvā piekļuvi pilnam 

Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saľemt ikmēneša 

jauninājumus viena gada garumā. 

 

IT attīstības perspektīva: 

- datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiľa un modernizācija; 

-datortīkla modernizācija, ātrdarbības palielināšana nodrošinot videokonferenču rīkošanas 

iespējas; 

- pakāpeniska e-izglītības ieviešana; 

- programmatūras e-pārvaldes (tai skaitā e-komercijas un resursu vadības) iegāde. 

RPIVA bibliotēka  

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērķi izvirzījusi augstskolas 

studiju programmu nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. Šobrīd bibliotēkas 

kopējā platība ir 337 m
2
. Studentiem Imantas 7.līnijā 1 ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju 

vietām un 15 brīvpieejas datoriem. RPIVA filiālēs ir izveidoti nelieli bibliotēkas fondi. 

2004.gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 42 550 grāmatu eksemplāri 

2005. gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija  44 100 grāmatu eksemplāri 

2006.gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 72689 grāmatu eksemplāri 

RPIVA bibliotēkas fonda papildināšanai tērēts: 

- 2004. gadā – Ls 7500 

- 2005. gadā – Ls 10 000 

- 2006. gadā – Ls 14 000 

- 2007. gadā – iedalīti Ls 42 000 

RPIVA fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35% - krievu valodā, 15% - angļu valodā, 

5% - citās valodās. 

Studiju programmas „Personāla vadība” nodrošināšanai 2006./2007.studiju gadā RPIVA 

bibliotēkā pieejamā periodika ir: „Kapitāls”, „Latvijas ekonomists”, „Bilance”, 

„Grāmatvedība un revīzija”, „Nodokļi”, „Kabinets”, „Mērķis”, „Psiholoģijas pasaule”, 

„Psiholoģija mums”, „Office Manager”, „The ekonomist”. Laikraksti – „Diena”, „Dienas 

bizness”, „Latvijas vēstnesis”, „The Baltic Times”, kā arī pieejama EBSCO datu bāze. Filiālēs 

pieejama arī reģionālā periodika un laikraksti. 

Studiju programmai nepieciešamā studiju literatūra:  
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 Eksemplāri Nosaukumi 

Ekonomika 6740 365 

Komercdarbība 1280 80 

Mārketings 1320 232 

Menedţments 1180 160 

Biznesa komunikācija 1220 150 

Nauda, bankas 790 60 

Grāmatvedība 950 70 

Statistika 1060 110 

Lietvedība 1070 100 

Informātika 630 325 

Psiholoģija 6762 1529 

Daţādi 1820 364 

2005.gada 23.februārī tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Zinātľu akadēmijas 

Ekonomikas institūtu, kura ietvaros paredzēts, ka studiju programmas „Personāla vadība” 

studentiem tiek dota iespēja izmantot LZA Ekonomikas institūta bibliotēku. 

Ar studiju procesa infrastruktūras nodrošinājumu Cēsu un Alūksnes filiālēs un 

perspektīvā plānotajās studiju programmas īstenošanas filiālēs: Ventspilī, Liepājā, Bauskā, 

Jēkabpilī, Madonā var iepazīties 10. pielikumā.  
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9. Ārējie sakari 

 

9.1.Sadarbības partneri un aktivitātes 

 

Studenti ir aktīvi savas prakses vietas meklēšanā un labprāt palīdz veidot ilglaicīgu 

sadarbību augstskolai un organizācijai, kura īsteno prakses uzdevumus. 

RPIVA noslēgusi līgumus par prakses vietām ar daţāda tipa organizācijām un 

iestādēm par prakses vietas nodrošināšanu studējošajiem. To vidū ir valsts un pašvaldību 

institūcijas, banku filiāles, medicīniskās aprūpes iestādes, sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumi. 

Piemēram: A/S „DC Holding”; SEB Unibanka, Parex banka un Hansa bankas filiāles; Olaines 

pilsētas Dome; VAS Paula Stradiľa konsultatīvā poliklīnika; Latvijas pasts; VUGD Alūksnes 

Brigāde; Cēsu pilsētas dome; Jelgavas rajona padome; SIA „Nagleks”. 

Nepilna laika studijās studentiem prakses vietas lielākoties sakrīt ar viľu darba vietām. 

Katrā studiju filiālē studenti ir noslēgti līgumi par prakses vietām, kas liecina par to, ka 

studiju programmas studentiem prakses vietas ir nodrošinātas, un studenti reāli strādā savā 

izvēlētajā profesijā. Nepieciešamības gadījumā sadarbība ar LDDK (Latvijas darba devēju 

konfederācija) un LPVA (Latvijas personāla vadīšanas asociācija) dod iespēju nodrošināt ar 

prakses vietām arī tos studentus, kas daţādu iemeslu dēļ nevar prakses uzdevumus veikt savā 

darba vietā.  

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta (turpmāk – LZA EI) noslēgtā 

sadarbības līguma ietvaros augstskolas docētāji apmeklē LZA EI rīkotos seminārus. 

18. tabula 

LZA EI rīkotie semināri 2007.gadā 

Sadarbībā ar LZAEI un reģionālajiem uzľēmējiem tiek realizēts projekts, kas vērsts uz 

uzľēmēju un RPIVA doktorantu un studentu sadarbību. Tikšanās reizēs tiek noteiktas 

konkrētas problēmas, kas ir saistošas uzľēmējiem reģionos un nosprausti studentu zinātnisko 

darbu virzieni. Sadarbībā ar RPIVA doktorantiem studenti meklē problēmu risinājumus un 

atspoguļo tos savos patstāvīgajos darbos. Noslēgumā tiks aicināti reģionu uzľēmēji un LZAEI 

pārstāvji uz RPIVA studentu un doktorantu savstarpējo prezentāciju. 

Nr.p.k. Datums Tēma 

1. 25.01.2007. „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā” 

2. 22.02.2007. “Pirmspensijas vecuma personu profesionālās orientācijas un karjeras 

konsultēšanas vajadzību izpēte” 
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Augstskolas sadarbības ietvaros ar European Academy of Business Society un Leon 

Kozminski Academy of Management and Entrepreneurship ir piešķirta bezmaksas 

elektroniskā pieeja jaunākajām EASBIS publikācijām.  

Augstskola 2005. gada septembrī iestājusies Centrālās un Austrumeiropas 

menedţmenta tīkla asociācijā CEEMAN (Central and East Europian Management network 

association), kuras uzdevumi ir pilnveidot biznesa izglītībā strādājošo mācībspēku 

kompetenci, organizēt docētāju apmaiľas programmas, izplatīt mācību literatūru un piedāvāt 

iespēju mācībspēkiem piedalīties starptautiskās konferencēs. 2007. gada jūnijā darba seminārā 

„First CEEMAN Executive Education Workshop” tallinā piedalījās docētājs Guntars Paeglis. 

Programmas docētāji: A. Miķelsone, S. Enkuzena darbojas Latvijas personāla 

vadīšanas asociācijā, kopīgi ar LPVA docētājas un studenti darbojas pētnieciskajā projektā 

par Latvijas personāla vadītāju un speciālistu amata funkciju atbilstību Latvijas Republikas 

personāla vadītāja profesijas standartam.  

Vadības un ekonomikas nodaļa noslēgusi līgumu ar Latvijas darba devēju 

konfederāciju par sadarbību parakšu nodrošināšanai studentiem, kā arī par sadarbību 

pētniecisko projektu praktiskās daļas veikšanā. Tas uzlabos studentu diplomdarbos izvirzīto 

pētījumu jautājumu produktivitāti. 

Programmas docētāji un studenti sadarbojas ar trīs Zemgales rajonu pašvaldībām 

Eiropas Sociālo fondu finansētā projektā „Tehniskā palīdzība NVO un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”; ar Sociālās Integrācijas fondu 

projekta „Motivācijas programma sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils rajonā” 

īstenošanā; ar Eiropas Sociālo fondu Granta shēmas „Konsultācijas un apmācība 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanā.  

RPIVA sadarbībā ar LU, DU, LLU, LPA ir iesaistījusies ESF nacionālās programmas 

„Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras veikšanai izglītības sistēmā” projektā 

„Karjeras izglītības nodrošinājums izglītības sistēmā”. Projekta ietvaros veiktie pasākumi un 

programmas docētāju piedalīšanās projektā dod iespēju iepazīties ar darbinieku motivēšanas 

aktuāliem jautājumiem, darba tirgus izpēti un pieejām studiju materiālu veidošanā. Iegūtā 

pieredze noder personāla vadītāju sagatavošanas procesā, paver iespējas piedevāt aktuālus 

pētnieciskā darba virzienus. 

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar RTU un BA „Turība”, ar BVK (Biznesa vadības 

koledţu) par 1. līmeľa studiju programmas „Personāla vadības psiholoģija” studentu studiju 

turpināšanu 2. līmeľa profesionālajā studiju programmā „Personāla vadība”.  
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9.2.Sadarbība ar absolventiem 

 

Lai iegūtu informāciju par absolventu konkurētspēju, aptaujāti arī 64absolventi no 94 

absolventiem. Aptaujas anketas paraugu var skatīt 10. pielikumā, aptauju oriģināli atrodas 

VEN.  

Būtiskākās atziľas, kas iegūtas, analizējot absolventu aptaujas ir: 

Programmas absolventu bieţāk minētie ieguvumi studiju laikā ir: 

 profesionālās iemaľas – 62%; 

 komunikācijas prasmes – 73%; 

 vēlme studēt maģistrantūrā un pilnveidoties – 48%; 

 iegūtas labas iemaľas informācijas analīzē – 51%; 

 lielākas iespējas darba tirgū – 67%. 

Līdzīgs bija absolventu vērtējums arī iepriekšējā akreditācijas periodā. 

Absolventu ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai: 

 palielināt svešvalodu apguvei paredzētās kontaktstundas; 

 tādu studiju kursu kā kvalitātes un projektu vadība, ar likumdošanu saistīto kursu, 

personāla informācijas sistēmu praktiskās pielietojamības paaugstināšana; 

 pilnveidot gatavību pētnieciskajam darbam un to rezultātu prezentēšanai; 

 profesionālās maģistrantūras studiju programmas izveidošana personāla vadībā. 

Iepriekšējā perioda aptaujās tika izteikti priekšlikumi vairāk organizēt seminārus un 

papildināt bibliotēku fondus, kas šajā pašvērtējuma periodā vairs netiek aktualizēts – tātad 

mērķtiecīgā bibliotēkas fondu papildināšana un studiju procesa īstenošanas metoţu un formu 

pilnveidošana, palielinot praktisko nodarbību nozīmi studiju procesā, ir bijusi rezultatīva.   

9.3.Sadarbība ar daba devējiem 

 

Būtiska ir sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (sadarbības līgums) un 

Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju (RPIVA ir asociācijas juridiskais biedrs) par aktuālu 

diplomdarbu tematu izvēli, diplomdarbu pētījumu veikšanu, lai saistītu docētāju un studentu 

zinātniski pētniecisko darbu ar darba dzīves aktuāliem jautājumiem. Sadarbības rezultātā 

izstrādāts aktuālu pētījumu tematu saraksts, kas paplašina jau esošo pētījumu tematu loku 

(skat. 3.3. sadaļu), akcentējot reālu projektu izstrādi. Temati jau 2008./2009. studiju gadā tika 

ieteikti studentiem, izvēloties kursa darbu, diplomdarbu tematus (skat. 15. tabulu). 
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19. tabula 

Darba devēju ieteikto studentu pētniecisko darbu temati 

Temati Vadītāji 

Kompetenču modeļa izstrādes projekts 

organizācijā 

 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, Mg. sc.soc. Agita 

Miķelsone 

Reģionālā sociālā dialoga attīstības 

projekts pašvaldībā 

Mg. sc.soc. Agita Miķelsone 

Sociālo partneru apmācības projekts 

pašvaldībā, izmantojot ES struktūrfondu 

finansējumu 

Mg. sc.soc. Agita Miķelsone, Mg.psych. 

Signe Enkuzena, Dr. paed. Nils Sautiľš 

Darba samaksas izlīdzināšanās prognozes 

Eiropas Savienībā un procesa sekas 

Latvijas tautsaimniecībā 

Dr.psych., asoc. prof. A. Lasmane, 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce 

Inovatīvas, kreatīvas uzľēmējdarbības 

attīstība un personāla potenciāla 

paaugstināšanas aktualitāte 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg. sc.soc. 

Agita Miķelsone, Dr. oec. Sarmīte Jēgere 

Arodbiedrību nozīme Eiropas un Latvijas 

darba tirgū 

Kolektīvā līguma nozīme personāla 

politikas veidošanā 

Dr. paed. Nils Sautiľš 

Darbinieku motivēšana darba tiesiskajās 

attiecībās 

 

Dr.psych., asoc. prof. A. Lasmane, 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, Mg. sc.soc. Agita 

Miķelsone 

Darba strīdi darba tiesisko attiecību 

kontekstā 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce 

Personālvadības audits 

 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, Mg. sc.soc. Agita 

Miķelsone 

Ergonomiskas darba vides veidošanas 

nosacījumi un iespējas uzľēmumā 

Dr. chem. Jānis Gedrovics 

 

Ar A/S „Hansabanka” VEN ir noslēgusi līgumu par prakses iespēju nodrošināšanu. 

Lai pilnveidotu studiju programmu, tiek veiktas darba devēju aptaujas, kas sekmē 

programmas atbilstību darba tirgus prasībām. Pēdējā darba devēju aptauja tika veikta 2007. 

gada oktobrī. Aptaujas mērķis bija uzzināt esošo un potenciālo studentu darba devēju viedokli 

par studentu prasmju un zināšanu līmeni un programmas satura atbilstību darba devēju 

prasībām. Aptaujas rezultāti iegūti, apkopojot datus no 65 darba devēju anketām. Aptaujā 

piedalījās daţāda veida uzľēmumi un organizācijas - gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan 

privāti uzľēmumi: Latvijas Pasts, pilsētu un rajonu pašvaldības, valsts pārvaldes struktūras, 

poliklīnikas un veselības aprūpes centri, banku filiāles, Valsts Ugunsdrošības dienesta daļa, 

(darba devēju aptaujas anketas paraugu skat. 10. pielikumā).  

Vairums aptaujāto atzīst, ka absolventi ir profesionāli labi sagatavoti (67%) – līdzīgi 

tika secināts iepriekšējā pašvērtējuma perioda aptaujā – 64%; 74% darba devēju uzskata, ka 
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absolventi ir kompetenti (vidējais vērtējums 4 ballu sistēmā – 3,2); absolventu komunikatīvās 

prasmes tiek novērtētas kā labas (3,4); absolventi prot pielietot iegūtās zināšanas un praktiskās 

iemaľas (3,1), spēj analizēt procesus darba vidē un pieľemt lēmumus (2,9); prot strādāt 

komandā (3,7), efektīvi plānot un organizēt savu darbu (3,6), gatavi apgūt jaunas zināšanas 

(3,8). Tātad studiju procesā pilnveidojama prasme analizēt darba vides procesus un pieľemt 

lēmumus (zemākais vērtējums – 2,9). 
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10. Studiju programmas attīstības plāns un SVID analīze.  

 

Stiprās puses (iespējas) 

1. Studiju programma atbilst 

Latvijas likumdošanas 

standartiem un Eiropas augstskolu 

praksei. 

2. Profesijai ir pieprasījums darba 

tirgū – to parāda LPVA statistika 

un arī absolventu aptaujas 

rezultāti. 

3. Programmā strādā profesionāli 

docētāji.  

4. Notiek regulāra studiju kursu 

pilnveidošana. 

5. Studiju kursu īstenošanā docētāji 

izmanto daţādas studiju metodes 

un formas. 

6. Programmas īstenošanā 

sadarbojas augstskolas 

struktūrvienības, sevišķi lietderīga 

ir sadarbība ar RPIVA 

Psiholoģijas Pētniecības institūtu 

pētījumu metoţu adaptācijā un 

Dabas un darba vides institūtu 

studiju kursu pilnveidošanas 

jautājumos, studentu iesaistīšanā 

projektos.  

7. Sadarbība ar darba devējiem 

prakšu vietu nodrošināšanā, 

Valsts kvalifikācijas eksāmenu 

komisijā un diplomdarbu 

aizstāvēšanas komisijā, no darba 

devējiem iegūtas atziľas par 

programmas pilnveidošanas 

Vājās puses (draudi) 

1. Programmā strādājošo docētāju 

zinātnisko grādu vadības zinātnēs 

salīdzinoši mazais īpatsvars un 

minimāli pietiekamais zinātľu 

doktoru nodrošinājums studiju 

programmā. 

2. Ārzemju semināru apmeklējuma 

un akadēmisko komandējumu 

nelielais skaits, kuri būtu tieši 

saistīti ar personāla vadības 

jautājumiem; maz izvērsta 

sadarbība ar ārzemju augstskolām, 

kurās ir cilvēkresursu vai 

personāla vadības studiju 

programmas. 

3. Bibliotēku fondiem RPIVA 

filiālēs būtu jābūt pilnīgākiem 

atbilstoši studiju programmas 

satura īstenošanas prasībām. 

4. Tikai salīdzinoši apmierinoša 

jaunāko studiju tehnoloģiju 

izmantošana studiju procesā. 

5. Tikai salīdzinoši apmierinošs 

metodisko materiālu 

nodrošinājums studentu 

patstāvīgajam darbam. 

6. Ierobeţotas iespējas iesaistīt 

studiju programmas īstenošanā 

augsta līmeľa profesionāļus: 

Augstskolu likuma prasības par 

docētāju zinātniskajiem grādiem, 

finansiālais nodrošinājums.  
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virzieniem – t.i., diplomdarbu 

praktiskās nozīmes pilnveidošana: 

nepieciešamība attīstīt studentu 

prasmes saskatīt 

problēmjautājumu, pētīt un 

analizēt procesus organizācijā un 

izstrādāt konkrētus reālus 

ieteikumus personāla vadībā; 

nepieciešamība attīstīt studentu 

prasmes saistīt teorētiskas atziľas 

ar prakses situācijām; 

nepieciešamība pilnveidot 

mūsdienu personāla vadībās 

praksē nepieciešamo studiju kursu 

„Kvalitātes vadība” un „Projektu 

vadība” docēšanas kvalitāti.  

8. Studiju programma tiek īstenota 

studentiem piemērotā laikā un 

vietā Rīgā un filiālēs. 

9. Zinātniski pētnieciskie projekti – 

6 tieši saistīti ar cilvēkresursu un 

personāla vadības jautājumiem, 

vairāku projektu (piemēram, 

docētāju iesaistīšanās Eiropas 

Sociālā fonda projektos) 

īstenošana ir nozīmīga studiju 

kursu satura un īstenošanas 

metoţu pilnveidošanā. Projektu 

ietvaros izstrādāti studiju 

materiāli; iegādāts skeneris, kas 

palīdz nodrošināt studiju procesā 

nepieciešamo materiālu 

sagatavošanu; iegādātas divas 

pasaulē populāras mācību 

grāmatas: Furnham, A. The 
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People Business. – New York: 

Palgrave Macmillan, 2005. – 206. 

un Nieto, M.L. An Introduction to 

Human Resource Management. – 

New York: Palgrave Macmillan, 

2006. – 284.  

10. RPIVA kļūšana par Latvijas 

Personāla vadības asociācijas 

biedru. 

 

 Studiju programmas īstenošanas iespējamie draudi: studējošo skaita samazināšanās 

Latvijā kopumā, strādājošu studentu iespējas iesaistīties zinātniski pētnieciskajā darbā 

un studijās sadarbības augstskolās ārzemēs. 

  

Aktuālākie studiju programmas attīstības uzdevumi:  

1. Informēt sabiedrību par RPIVA piedāvātās studiju programmas „Personāla vadība” 

iespējām, izmantojot plašsaziľas līdzekļus. 

2. Veidot kopīgu studiju programmas docētāju zinātniski pētniecisko darbību 

cilvēkresursu vadības jomā sadarbībā ar Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, RTU 

un augstskolu „Turība”, RPIVA sadarbības augstskolām ES. 

3. Organizēt regulāru – reizi divos mēnešos – programmas īstenošanā iesaistīto docētāju 

darba grupas studiju procesa tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošanai. 

4. Mērķtiecīgi organizēt programmas docētāju izglītošanos sadarbības augstskolās un 

mērķtiecīgi organizēt sadarbības augstskolu docētāju vieslekcijas studentiem un 

docētājiem;  

5. Piedalīties Centrālās un Austrumeiropas menedţmenta tīkla asociācijas (Central and 

East Europian Management network association) semināros (reizi gadā vismaz viens 

docētājs). 

6. Plašāk iesaistīt studentus zinātniski pētnieciskajā darbā, motivēt studentus piedalīties 

projektos, konferencēs un semināros; izmantot iespējas studēt un veikt praksi citās 

valstīs . 

7. 2008. gadā (septembrī - oktobrī) veikt studiju programmas „Personāla vadība” 

absolventu viedokļu izpēti par vēlamo maģistrantūras modeli RPIVA personāla 

vadības jomā, izveidot sadarbībā ar LPVA un 2009. gadā licenzēt profesionālā 

maģistra studiju programmu „Personāla vadība”. 
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8. Motivēt studiju programmas absolventus studijām maģistrantūrā: vēlamais rezultāts - 

vismaz 50% programmas absolventu iegūst maģistra grādu RPIVA atbilstošās 

maģistra studiju programmās vai citu augstskolu studiju programmās. 

9. Sadarbībā ar LPVA nodrošināt programmā studējošajiem kvalifikācijas praksi 

organizācijās, kas ir LPVA biedri. 

10. Studentiem studiju kursa „Personāla vadība” ietvaros organizēt mācību vizītes 

uzľēmumos, kuros ir attīstīta personāla daļas darbība.  

11.  Veicināt interesi par studiju programmu darba devēju vidū sadarbībā ar Latvijas 

Darba devēju konfederāciju un LPVA. 

12. Nodrošināt studiju turpināšanu personāla vadības studiju programmā biroja darba 

organizācijas studiju programmu beigušajiem studentiem filiālēs. 

20. tabula 

Studiju programmas attīstības plāns no 2008. gada līdz 2010. gadam 

Attīstības 

virziens 
Uzdevumi 

Izpildes 

laiks 
Atbildīgais Izpildītāji 

Izpildes 

rezultāts/ 

apliecinājums 

Studiju 

programmas 

tālāka attīstība 

un studiju 

procesa 

nodrošināšana 

Uz akreditējamās programmas 
pamata uzsākt starptautiskas 
studiju programmas 
īstenošanu. nodrošinot iespējas 
daļu studiju kursu noklausīties 
svešvalodā (pēc izvēles); 
Profesionālās maģistra studiju 
programmas „Personāla 
vadība izveidošana un 
licencēšana 

2008. – 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

2009. 

Studiju 

prorektors, 

VEN vadītājs 

Katedras vadītājs, 

programmas 

direktors, 

Starptautisko 

sakaru daļa 

 

Studentu apmaiľas 

braucieni 

Paplašināt studentiem studiju 
iespējas ārvalstīs 

2008. – 

2010. 

VEN vadītājs Programmas 

direktors 

Starptautiskā daļa 

Paplašināt studentiem prakses 

iespējas Latvijas uzľēmumos 
Regulāri  VEN vadītājs 

Filiāļu vadītāji, 

programmas 

direktors 

Līgumi par prakšu 

vietām 

Studentu, absolventu un darba 

devēju aptauja  

Studentiem - 

katru 

semestri, 

pērējiem – 

reizi gadā 

VEN vadītājs 

Anketas 

ievietotas RPIVA 

IS 

Studiju procesa 

pilnveide 

 

Regulāri veikt studiju 

programmas pašnovērtējumu 

Katru gadu 

pašvērt. 

ziľojumu 

izskata 

Studiju 

padomē 

Prorektors 
Programmas 

direktors 

Studiju procesa 

analīze un 

pilnveide 

Akadēmiskā 

personāla 

pilnveide 

Uzlabot akadēmiskā personāla 

sastāvu, izsludinot papildus 

vēlēšanas uz akadēmiskajiem 

amatiem doktoriem ar grādu 

ekonomikas zinātnē, vadības 

zinātnē 

01.09.2008. RPIVA Senāts 

Personāla daļas 

vadītājs 

VEN vadītājs 

Katedras vadītājs 

 

Docētāju 

pamatsastāva 

uzlabošana 

Stimulēt pasniedzēju 

zinātnisko darbu (dalība 
Pastāvīgi 

Zinātnes 

prorektors 
Katedru vadītāji 

Docētāju 

kvalifikācijas 
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konferencēs, publikācijas) paaugstināšana 

Papildināt doktorantu atbalsta 

programmu 

2008. gadā 

studijas LU 

doktorantūrā 

vadības 

zinātnēs 

uzsāk 4 

doktoranti 

Zinātnes 

prorektors 

Zinātnes daļas 

vadītājs 

Doktorantu skaita 

pieaugums, 

aizstāvētie 

promocijas darbi 

Atbalstīt akadēmiskā personāla 

iesaistīšanos augstskolas un 

citās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides 

programmās, projektos. 

Pastāvīgi 
Katedras 

vadītājs 
Docētāji 

Tālākizglītību 

apliecinošie 

dokumenti 

Pieteikt jaunus starptautiskus 

sadarbības projektus ES 

SOCRATES, ERASMUS, 

Leonardo da Vinči un 

programmu ietvaros par 

studiju kursu izstrādi, 

starptautiskās prakses 

nodrošināšanu un akadēmiskā 

personāla mobilitāti. 

2007. -2010. VEN vadītājs Katedras vadītājs 

Starptautiskā daļa 

Vieslekciju un 

vieslekturu skaita 

pieaugums 

Akadēmiskā 

personāla un 

studentu 

zinātniski 

pētnieciskā 

darbība 

Veicināt studiju kursu 
pilnveidošanu. 

Katru gadu Katedras 

vadītājs 

Metodisko 

komisiju vadītāji, 

docētāji 

 

Metodisko materiālu, e – kursu 
sagatavošana 

2008. gadā 

E –kursi 

„Organizācij 

u un vadības 

psiholoģija”; 

Menedţmen

ta pamati”; 

2009. – 

sagatavoti 

divi e – 

kursi 

2010. – 

sagatavoti 2 

e - kursi 

Zinātľu daļa, 

VEN vadītājs 

Katedras vadītājs, 

programmas 

direktors, docētāji 

Pieaug studentu 

apmierinātība ar 

studiju materiālu 

nodrošinājumu un 

kvalitāti 

Rīkot starptautiskas 
zinātniskas konferences un 
seminārus par aktuālām 
tautsaimniecības problēmām 

Starpt. 

Konferences 

– reizi divos 

gados; 

Semināri – 

katedrās 

pastāvīgi, 

saskaľa ar 

katedru 

darba plānu; 

Organizēt 

Inovāciju 

nedēļu kopā 

ar ārzemju 

augstskolu 

sadarbības 

partneriem 

„Nākotnes 

organizācija 

– nākotnes 

darbinieks”(

2008. gada 

oktobrī)  

Zinātnes 

prorektors, 

katedras 

vadītājs; 

VEN vadītājs, 

programmu 

direktori 

Zinātnes nodaļa 

Programmu 

direktori, docētāji 

Paplašinās un 

padziļinās 

docētāju un 

studentu 

informētība par 

komercdarbības un 

vadības aktuāliem 

jautājumiem 

Eiropā un pasaulē; 

notiek pieredzes 

apzināšanās un 

bagātināšanās 

Aktivizēt studentu pētniecisko Pastāvīgi  Zinātľu Zinātľu daļa, Studentu 
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darbu, veicot pēc organizāciju 

pieprasījuma lietišķos 

pētījumus diplomdarbu 

ietvaros; izvirzot studentus 

dalībai konferencēs, semināros 

prorektors, 

VEN vadītājs 

Programmas 

direktors 

Filiāļu vadītāji, 

studenti 

līdzdalības 

pieaugums 

Sadarbība ar 

darba 

devējiem un 

citiem 

sadarbības 

partneriem 

Turpināt sadarbību ar Latvijas 
personāla vadīšanas 
asociāciju, Latvijas Darba 
devēju konfederāciju un citām 
sabiedriskām organizācijām 

Patstāvīgi VEN vadītājs Katedras vadītājs, 

filiāļu vadītāji 

Sadarbības līgumi 

Studiju vides 

pilnveidošana 

un attīstība 

 

Papildināt bibliotēkas grāmatu 
un citu resursu fondu atbilstoši 
studiju kursu programmām ar 
jaunākajiem mācību 
līdzekļiem un uzziľas 
materiāliem. Turpināt iesākto 
bibliotēkas automatizācijas 
procesu 

2008.  Zinātľu 

prorektors, 

Bibliotēkas 

padome 

Bibliotēkas 

vadītājs, filiāļu 

vadītāji, katedras 

vadītājs, 

programmas 

direktors 

Bibliotēkas fondu 

nepārtraukta 

papildināšana 

Turpināt darbu pie RPIVA IS 

visu moduļu ieviešanā. Visu 

studiju kursu elektroniskās 

versijas aktualizācija IS. 

2008. – 

2010. 

VEN vadītājs IT nodaļas vadītājs 

Katedras vadītājs 

Programmas 

direktors 

Studiju procesa 

modernizācija 

Studiju procesa tehniskā 

nodrošinājuma regulāra 

pilnveidošana. 

Regulāri  Direktors Saimniecības daļas 

vadītājs, IT daļa 

Infrastruktūras 

modernizācija 

Remontēt un pastāvīgi uzturēt 

labā tehniskā un sanitārā 

stāvoklī mācību, atpūtas, 

akadēmiskā personāla, 

saimnieciskās, sanitārās u.c. 

telpas. 

Regulāri  Direktors Saimniecības daļas 

vadītājs 

Infrastruktūras 

uzturēšana 
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Studiju programmas „Personāla vadība” pašnovērtējuma ziľojumu sagatavoja darba grupa: 

Irēna Krustozoliľa – RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļas vadītāja 

Anita Lasmane – programmas direktore 

Inese Jansone - RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļas vadītājas vietniece 

Evita Utāne – programmas lietvede 

Inese Urpena - RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļas Domes priekšsēdētāja 

Jānis Virţbickis – Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras vadītājs 

Anita Petere – pašvērtējuma ziľojuma eksperte 

Zenta Anspoka - pašvērtējuma ziľojuma eksperte 

Signe Enkuzena – programmas docētāja 

Ilze Galvanovska – studente 

Inita Ozoliľa - studente 
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PIELIKUMI 
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1. PIELIKUMS 
Akadēmiskā personāla biogrāfijas 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Zenta Anspoka 

Dzimšanas dati 1952. gada 11. oktobrī. 

Adrese Rīgas raj. p.n. Tīraine „ Ceļmalas” LV 2138 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7912539 

29184091 

E- pasts zenta.anspoka@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1995.-1999. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pedagoģijas doktore  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

 

Laika periods 1994.-1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistre 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

 

Laika periods 1970.-1975. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Filologs, latviešu valodas un literatūras speciālists 

Izglītības iestādes nosaukums 
P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte 
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Darba pieredze  

Laika periods Kopš 1994. gada 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore (1994.-1998.), docente(!999.-2002..), as. profesore 

(2002.-2004.). 

Kopš 2005. gada profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola  

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 

 

1978.-1987. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 1. pedagoģiskā skola  

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 1987.-1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākā metodiķe 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas PSR Augstākās un vidējās izglītības ministrijas 

Zinātniski metodiskais kabinets 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 1975.-1977. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 1972.-1975. 

Profesija vai ieľemamais amats Latviešu valodas un literatūras skolotāja   

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 2. pagarinātās dienas skola 

Nozare Pedagoģija 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu x x x 

Angļu  x x x 
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 Latviešu 

valoda 
x x x 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Papildu informācija  

Semināri 2007.- IZM ISEC organizētie kursi zinātniskajiem mācību 

literatūras recenzentiem 

2006.- Seminārs „Karjeras konsultēšanas metodika” Rīgā 

(vad.E. Ertelts, Vācija) 

2006.- Erasmus koordinatoru konference Eracon 2006 Bolu,  

Turcija  

2006.- Seminārs „Karjeras vadības kvalitātes nodrošinājums 

un vērtēšana” Rīgā (vad. D. Hughes, Anglija) 

2006.- Seminārs „Multikulturāls karjeras atbalsts un 

konsultēšana” Rīgā (vad. M. Launikari, Somija) 

2006.- Seminārs „Konsultēšanas psiholoģija” Daugavpilī 

(vad. A. Kapelis, Austrālija) 

2006.- Seminārs „Karjeras izglītības programmas” Jūrmalā 

( vad. P. Plants, Dānija) 

2006.- Seminārs „Karjeras konsultēšanas sistēma Īrijā” Rīgā 

( vad. Grace O Grace, Īrija) 

2005.- Pieredzes apmaiľas vizīte ESF projekta ietvaros Īrijā 

Dublinas Valsts universitātes Triniti koledţā par 

karjeras konsultantu studiju programmas 

sagatavošanu un īstenošanu 

2005.- Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārstāvju seminārs 

par karjeras konsultēšanas jautājumiem darba tirgū 

un izglītības iestādēs Viļľas  Pedagoģiskajā 

universitātē 

2005.- Studiju vizītes Helsinku Universitātē un Jyskvylas 

Universitātē par karjeras konsultantu sagatavošanas 

studiju programmām, pētniecisko darbību. 

2005.- Erasmus  koordinatoru konference Eracon 2005 

Kiprā  

2004.- Starptautisks seminārs"Erasmus for Academic Staff: 

Project Work and Mobility" Viļľas Pedagoģiskajā  
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universitātē 

2001.- Pasaules grāmatu izstāde Frankfurtē pie Mainas 

semināri par mācību grāmatu veidošanu  

1998.-2000.- LVAVP semināri par otrās valodas mācību 

metodikas jautājumiem  

1997.-1999.- RPIVA tālākizglītības semināri par 

pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem. 

Kursi  

 

2003.- Starptautiskie kursi (292 stundas) "Starpkultūru un 

bilingvālā izglītība" (org. LR IZM un SFL)  

2002.- Eiropas Savienības organizētie izglītības darbinieku 

tā1ākizglītošanas kursi "Literacy: Challenges and 

Opportunities" Maltā 

2002.- Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes organizētie kursi "Tehnoloģiju 

izmantošana didaktikā”  

2001.- Somijas Karjas tautskolas kursi " Aktīvs pi1sonis un 

www” 

2000.- Sorosa fonda- Latvijas programmas "Pārmaiľas 

izglītībā" projekta kursi "Lasīšana un rakstīšana 

skolēna kritiskās domāšanas attīstīšanai”  

1999.- Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas 

un Sorosa fonda- Latvija programmas "Pārmaiľas 

izglītībā" kursi "Kooperatīvas mācību metodes” 

1999.- studijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas Mazās akadēmijas  Svešvalodu 

fakultātē  

1999.- Bulgārijas " Atvērtās skolas" centra kursi "Debašu 

prasme: jaunatnes pašizpausmes veids". 

Konferences 2006.- Šauļu Universitātes 5. zinātniskā konference 

„Teachers‟ Training in the 21st Century: Changes 
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and Perspectives”.- referāts „Latvian Study Content 

in Multicultural Environment in Latvian School: 

Some problems and Solutions” 

2006. – RPIVA 3. zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā”- referāts 

„Mazākumtautību skolēni latviešu valodas 

nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: 

daţas problēmas un to risināšanas iespējas” 

2006.- ATEE Spring University Internacional Conference 

„Teacher  of the 21st Century:  Quality education 

for Quality Teaching” – referāts „Cooperation 

Between Heteregeneus Group of Pupils and Teacher 

in the Process of Teaching/ Learning Latvian” 

2006.- 4. Ziemeļvalstu konference par sociodinamikas 

jautājumiem karjeras izglītībā (Somija, Jyvaskyla)- 

referāts „From professional orientatition to carrer 

education (guidance)” 

2006.- Rīgas uzľēmējdarbības koledţas 2. zinātniski 

praktiskā konference „izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas”- referāts „Studentu 

komunikatīvā kompetence un profesionālās 

studijas” 

2006.- VIKNA konference „Pedagogu tālākizglītība: 

iespējas un izaicinājumi” 

2006.- PIAA konference „Karjeras attīstības atbalsta 

sistēma: no profesionālās orientācijas uz karjeras 

izglītību un konsultēšanu mūţa garumā”- referāts 

„Studiju programmas „karjeras konsultants”satura 

pamatnostādnes 

2006.- Eiropas valodu nedēļas-2006 konference Rīgā 



   

  68 

2006.- Erasmus koordinatoru konference „ERACON 2006” 

Bolu, Turcija 

2005.- Letonikas 1. kongress Rīgā 

2005.- PIAA konference „Karjeras izglītības nodrošināšana 

izglītības sistēmā Eiropā”- referāts „Somijas 

pieredze karjeras konsultantu sagatavošanā” 

2005.- Bauskas rajona sākumskolas un pirmsskolas 

skolotāju metodiskā konference "Izg1ītības reforma: 

problēmas un to risinājumi" - referāts "Pēctecība 

lasīt un rakstīt prasmju apguvei pirmsskolā un 

sākumskolā” 

2005.- LVAVA zinātniski metodiska konference "Satura un 

valodas integrācija- ceļš uz kva1itatīvu izg1ītību"- 

referāts "Teksts daţādu mācību priekšmetu apguvei 

pamatskolā" 

2005.- Erasmus koordinatoru konference „ ERACON 2005” 

Kiprā  – referāts „ Students and Teachers Mobility 

in RTTMA”  

2005.- LR IZM un izdevniecības RaKa rīkotā diskusija „ 

Pamatizglītība 1.- 6. klasēs” (diskusijas materiāli 

publicēti ţurnālā „ Skolotājs” 2005., 50. nr.)  

2004.- 29. Eiropas skolotāju sagatavošanas asociācijas 

(ATTE) konference Itālija Agrigento -referāts " 

Latvian Study content and Study Techologies in 

Muticultura1 Enverioment in Latvian Elementary 

School: Some problems and solutions"  

2003.- LU 61. zinātniskā konference "Valoda un literatūra 

ku1tūras apritē."- referāts "Lingvokomunikatīvā 

pieeja un skolotāju metodiskā kompetence dzimtās 

va1odas mācīšanai pamatskolā. "  
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2003.- Rīgas Tehniskas universitātes Humanitārā institūta 

starptautiskā konference.- referāts "Starpkultūru 

izglītība: problēmas un risinājumi"  

2003.- Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un 

mājsaimniecības institūta starptautiskā zinātniskā 

konference "Lauku vide. izglītība. Personība"- 

referāts "Darbs ar tekstu latviešu valodas nodarbībās 

apvienotajās klasēs"  

2003.- Eiropas skolotāju sagatavošanas asociācijas (ATTE) 

konference Rīgā "Teachers, Students and Pupils in 

Learning Society"- referāts "Integration of 

Language Ski1ls in the Mathematics Study process" 

2003. un 2004.- LVAVP konferences par bi1ingvālas 

izglītības jautājumiem- referāts "Valodas 

pamatprasmju attīstības iespējas rotaļnodarbībās 

pirmsskolā"  

2003.- 2004.- LR sākumskolas skolotāju metodiskās 

apvienības konferences „Jaunākie pētījumi valodu 

mācību didaktikā, pēctecības jautājumi lasīt un 

rakstīt mācībā pirmsskolā un sākumskolā”- referāts 

"Veseluma metode lasīt un rakstīt mācībās"  

2002.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura 

un eksaminācijas centra organizētā konference 

sākumskolas skolotāju metodisko apvienību 

vadītajiem. - referāts "Veseluma pieeja valodas 

apguvei sākumskolā".  

2001.- Latviešu valodas apguves programmas vadības 

vienības konference par latviešu valodas metodikas 

jautājumiem mazākumtautību skolā.- referāts „Par 

daţiem Lat2 mācību satura jautājumiem".   

2002.- LR Izg1ītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes 
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augstskolas starptautiskā konference " 

Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgspējīgā attīstībā".- referāts "Daţi aspekti par 

valodas mācīšanas kompetences veidošanos dzimtās 

va1odas nodarbībās pamatskolā"  

2002.- RPIVA starptautiskā zinātniskā konference "Teorija 

un prakse skolotāju izglītība".- referāts "Daţi 

aspekti par va1odas pamatprasmju attīstīšanu 

bilingvālās mācības"  

2002.- LU 60. zinātniskā konference -referāts "Latviešu 

va1odas mācību saturs skolēnu komunikatīvās 

kompetences veidošanai"  

2001.- Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 2. starptautiskā 

zinātniskā konference " Va1odu apguve: problēmas 

un perspektīva"- referāts " Lingvokomunikatīva 

pieeja dzimtās va1odas mācībās pamatskolā: 

problēmas un risinājumi."  

2001. 11.04. RIMPAK Livonija zinātniskā konference 

"Va1odu katedras sadarbība ar specialajam 

katedrām studentu profesionā1ās va1odas 

veidošanā”.- referāts "Latviešu va1odas kultūras 

kursa specifika pedagogu profesionālajā 

sagatavotībā"  

2000.- RPIVA 2. starptautiskā zinātniskā konference "Bērnu 

audzināšana demokrātiskai sabiedrībai"- referāts 

"Teksts integrēta latviešu va1odas mācību satura"  

2000.- Šauļu Universitātes starptautiskā konference 

"Teaching and Learning Content in Learning 

Society"- referāts "Latvian Content for Developing 

of pupil's learning Competence in Primary School"  

2000.- RPIVA Pirmskolas un sākumskolas fakultātes 
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zinātniski metodiskā konference.- referāti: " Par 

valodas prasmi sākumskola" , "Komunikativitāte 

latviešu va1odas mācības: teorija un prakse skolā". 

Projekti  Kopš 2006.- ESF un VIKNA projekta „Pedagogu 

tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma 

izveide” dalībniece 

2006.- RPIVA zinātniskās pētniecības  projekta „ 

Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. 

A. Karules zinātniskā un metodiskā darbība” 

vadītāja  

Kopš 2005.- LR IZM un Eiropas Sociā1ā fonda un 

nacionālās programmas nr. 3.2. 7.1. "Atba1sts 

profesionālās orientācijas un karjeras ieviešanai 

izg1ītības sistēmā projekta "Karjeras izg1ītības 

nodrošinājums izg1ītības sistēmā" dalībniece  

2005.- Valsts valodas aģentūras projekta (4-9/6-2005) 

"Latviešu valodas metodiska līdzekļa izstrāde 

sākumskolas skolotājiem darbam ar 

mazākumtautību skolēniem, kas apmeklē latviešu 

mācībvalodas skolas" vadītāja  

Kopš 2003.- ERASMUS programmas dalībniece 

2002. -LR IZM finansētā lietišķā pētījuma (IZM 2002-23) 

"Mācību saturs un metodiskais nodrošinājums 

1ingvokomunikatīvajā pieejā dzimtas valodas 

mācīšanā pamatskolā" vadītāja  

2002.-2004.- L V A VP vadības vienības un PHARE 

projekta "Promotion of Integration of Training 

Component. LE 007/003" grupas locekle 

2001.- 2003.- LVAVP vadības vienības un PHARE projekta 

"Improvement of Language Training for Non- 
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Latvian Speaking Non - Citizens. LE 9902.01 " 

mācību līdzekļu un metodikas izstrādes darba 

grupas locek1e 

2001.- 2003.- Sorosa fonda "Latvija" programmas "Atvērtā 

skola" augstskolu docētāju projekta "Kritiskas 

domāšanas attīstīšana lasīšanas un rakstīšanas 

procesa" locek1e  

2001.-2003.- Sorosa fonda "Latvija" programmas 

"Pārmaiľas izglītībā" projekta "Bilingvālā izglītība 

Latvijā" darba grupas locekle 

2000.- 2003.- Pasaules bankas un Izglītības un zinātnes 

ministrijas finansēta projekta " Dzimtas valodas 

standarta un paraugprogrammu izstrāde" eksperte  

Publikācijas   Zinātniski raksti 

Anspoka Z. Studentu komunikatīvā kompetence un 

profesionālās studijas.// RUK zinātniskie raksti.- Rīgā: 

RUK, 2006.- 12.- 17. lpp. 

Anspoka Z. Latvian Study Content in Multicultural 

Environment in Latvian School: Some problems and 

Solutions.// 5th International Scientific Conference 

„Teachers‟ Training in the 21st Century: Changes and 

Perspectives”.- Siauliai University, 2006.- p.7 (nodots 

publicēšanai). 

Anspoka Z., Siliľa- Jasjukēviča G. Mazākumtautību skolēni 

latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas 

sākumskolā: daţas problēmas un to risināšanas iespējas.// 

RPIVA 3. zinātniskās konferences „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā” zinātniskie raksti.- Rīga: 

SIA Ulma, 2006.- 9.-15. lpp. 

Anspoka Z., Siliľa- Jasjukēviča G. Cooperation Between 
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Heteregeneus Group of Pupils and Teacher in the Process of 

Teaching/ Learning Latvian.// ATEE Spring University 

Internacional Conference „Teacher  of the 21st Century:  

Quality education for Quality Teaching” .-Riga, 2006.-  

p.10  

Anspoka Z. Intercultural Education: problems and 

solutions.// Rīgas Tehniskas Universitātes Zinātniskie 

raksti. 8.sērija "Humanitārās un sociālās zinātnēs". 

6.sējums.-Rīga: izdevniecībā: "RTU", 2004.- 46.- 60. lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valodas didaktiskais mode1is 

pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence.// Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Zinātniskie 

raksti IV .-Rīga: SIA " Petrovskis un Co, 2004.- 49.-60.lpp.  

Anspoka Z. Latvian Study Contents and Study 

Technologies in Multicultural Study Enverioment in 

Latvian Elementary School: Some problems and solutions.// 

ATEE 29 th Annual Conference materials- Italy: Agrigento 

2004.- p.199 -208 

Anspoka Z., Milaša I. Integration of Language SkiI1i in the 

Mathematics Study process.// Changing Education in a 

Changing Society .Association for Theacher Education in 

Europe (ATEE).- Rīga: SIA "Izglītības soļi", 2003.- 326.-

332. lpp.  

Anspoka Z. Darbs ar tekstu latviešu valodas nodarbības 

apvienotajās klasēs.// Lauku vide. Izglītība. Personība. 

konferences Starptautiskas raksti.- Jelgava: LLU, 2003, 

167.-171. lpp.lpp.  

Anspoka Z. Mācīšanās kompetences veidošanas dzimtās 

valodas nodarbībās pamatskolā.// Tradicionālais un 

novatoriskais sabiedrības ilgspējīga attīstība. Starptautiskas 

zinātniskās konferences materiāli .- Rēzekne, 2002.- 153.-
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157. lpp.  

Anspoka Z. Daţi aspekti par valodas pamatprasmju 

attīstīšanu bilingvālās mācībās.// Teorija un prakse skolotāju 

izglītība. Starptautiskas konferences materiāli .- Rīga.: 

Petrovskis & Co, 2002.- 306.-313. lpp.  

Anspoka Z. Lingvokomunikatīva pieeja dzimtas valodas 

mācības: problēmas un risinājumi.// Valodas apguve: 

problēmas un perspektīva. 2. zinātnisko rakstu krājums .- 

Liepāja: LPA, 2002.- 8.-12. lpp.  

Anspoka Z. Formirovanie ucebnoj kompetencii na urokax 

latisskovo jazika v nacaljnoj škole.// Pradinis ugdumas. 

Straipsniu rinkiys, skirtas ikimokykliniarn ir pradiniam 

ugdymui Nr.2 Siauliu Universitetas Edukologijos 

fakultetas.- Siau1iai, 2001.- 84.-90. lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valodas kultūras studiju kursa 

specifika pedagogu profesionālajā sagatavotībā.// RIMPAK 

Journal of Scientific Research and International Affairs 

Nr.2.- R.: RIMPAK 2001.- 60.-65 lpp.  

Anspoka Z. Teksts integrētā latviešu valodas mācību 

satura.// Bērna audzināšana demokrātiskai sabiedrībai. 

Starptautiskās konferences materiāli. - R.: Izglītības soļi, 

2000.- 72.- 75.lpp. 

Anspoka Z. Integrēts latviešu valodas mācību saturs un tā 

metodika sākumskolā. Promocijas darbs.- Rīga: LU, 1999, 

152 lpp. 

Monogrāfijas  

Anspoka Z. Latviešu valodas didaktika 1.- 4. klasē (nodota 

publicēšanai izdevniec. Raka, apt. 300 lpp.; manuskripts 

ieguvis starptautisko Luda Bērziľa prēmiju (2005.)  

Mācību līdzekļi  
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Anspoka Z. Ābece un lasāmgrāmata 1. klasei. -Lielvārds, 

2002.- 111 lpp.  

Anspoka Z. Lasāmgrāmata 4. klasei.- Lielvārds, 2001.- 176 

lpp.  

Anspoka Z. Lasāmgrāmata 3. klasei.- Lielvārds, 2000.- 160 

lpp 

Anspoka Z. Lasāmgrāmata 2. klasei.- Lielvārds, 1999.- 128 

lpp. 

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1. klasei 

mazākumtautību skolā. Mācību grāmata .-R.: LVAVP, 

2002.- 152 1pp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 2. klasei 

mazākumtautību skolā. Mācību grāmata.- R.: LVAVP, 

2002.- 152 1pp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 3. klasei 

mazākumtautību skolā. Mācību grāmata.- R. : LVAVP , 

2002.- 152 Ipp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1.k1asei 

mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. 1. da1a.- R. : 

LVAVP, 2002.- 47 Ipp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1. klasei 

mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. 2. dala.- R.: 

LVAVP, 2002.- 47 1pp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 2. klasei 

mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. - R.: LVAVP 

,2002.- 96 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 3. klasei 

mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. - R.: LVAVP , 

2002.- 96 lpp.  
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Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1. klasei 

mazākumtautību skolā. Didaktiskie materiā1i.- R. : 

LVAVP, 2002.- 37 Ipp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 2. klasei 

mazākumtautību skolā. Didaktiskie materiāli.-R:LVA 

VP,2002.- 36 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 3. klasei 

mazākumtautību skolā. Didaktiskie materia1i.-R.: LVAVP, 

2002.- 23 lpp.  

(Mācību līdzekļu komplekti mazākumtautību skolu 1.-3. 

klasei 2004. gadā ieguva Grāmatizdevēju asociācijas 

konkursa gada balvu "Labākā skolas mācību grāmata" (l. 

vieta) 

Anspoka Z. Latviešu valoda 1. klasei. Pavasaris.- 

"Lielvārds", 2003.-64 lpp 

Anspoka Z. Latviešu valoda 1. klasei. Rudens.- Lielvārds, 

2002.- 64 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 1. k1asei. Ziema. -"Lielvārds", 

2002.- 64 lpp.  

Metodiskie līdzekļi 

Anspoka Z. Jasjukēviča- Siliľa G. Skolotāja un skolēnu 

sadarbība latviešu valodas stundās etniski neviendabīgā  

klasē.// Psiholoģija ģimenei un skolai.- Rīga: Izdevniecības 

nams UADŢET, 2006/ 10.- 16.-23. lpp. 

Anspoka Z., Siliľa – Jasjukēviča G.  Latviešu valoda 

mazākumtautību skolēniem  mācībvalodas sākumskolā (1.- 

4. klasē).- Lielvārde: Lielvārds, 2006.- 80 lpp. 

Anspoka Z., Birzga1e E., Matesovica Z., Meţvēvere S., 
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Veckāgana V. Latviešu va1oda 5. klasei. Skolotāja grāmata. 

- Lielvārde: Lielvārds, 2004.- 961pp. 

Anspoka Z. Veseluma metode lasītmācībā un rakstītmācībā. 

Latviešu valoda 1. k1ase. Skolotāja grāmata. – Lielvārde: 

"Lielvārds", 2003.- 128 Ipp 

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1. 

k1asei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata. - R.: 

LVAVP, 2002.- 94 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu va1oda 2. 

klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata. -R.: 

LVAVP, 2002.- 96 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 3. klasei 

mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata. - R. : LVAVP, 

2002.- 94 lpp.  

Anspoka Z. Kā strādāt bilingvāli sākumskolā./ / TAGAD, 

LVAVP informatīvais biļetens, 2002.1.nr.- 6.-9. lpp.  

Anspoka Z. Didaktiskais modelis latviešu va1odas mācībām 

lingvokomunikatīvajā pieejā. http:// www.isec.gov.lv, 2002, 

61pp. 

 Anspoka  Z. Ko mācījām skolotājam? // Rīgas Pedagoģisko 

skolu vēsture dokumentos un atmiľās.- Rīga: 2002., 3 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 4. klasei. Skolotāja grāmata. - 

Lielvārds, 2001.- 521pp.  

Anspoka Z., Kalve A., Ptičkina Ā. Mācību teksts 

bilingvālas mācības: daţi aspekti.// Bilingvālā izglītība: 

sadarbības pieredze.- SFL projekts "Atvērtā skola", 2001.- 

24 lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valoda 3. k1asei. Skolotāja grāmata. - 

Lielvārds, 2000.- 57lpp. 

http://www.isec.gov.lv/
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Anspoka Z. Komunikativitāte latviešu valodas mācībās: 

teorija un prakse.// Rakstu krājums „ Kur un kā ejam 

izglītībā?” - Rīga: RPIVA, 2000, 2 lpp. 

Anspoka Z. Par valodas prasmi sākumskolā.// Rakstu 

krājums „ Kur un kā ejam izglītībā?” – Rīga: RPIVA, 2000., 

3 lpp. Anspoka Z., Lanka A., Papule E., Ptičkina Ā. Lat2 

metodikas rokasgrāmata sākumsko1ai.- R.: LVAVP , 

UNDP, 2000.- 112 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Ideju grāmata 

sākumsko1ai.- R.: L VAVP , UNDP , 2000.- 208 lpp.  

Anspoka Z., Ernstsone A., Poriľa I. Komunikatīvi 

vingrinājumi latviešu valodas apguvei 3. k1asē.- R: LVAVP 

, UNDP, 2000.- 52 lpp.  

Anspoka Z. Daţi ieteikumi latviešu valodas mācību satura 

realizēšanai apvienotajās klases.// LR IZM ISEC metodisko 

materiālu krājums, 2000.- 9 lpp..  

Anspoka Z. Latviešu valoda 2. klasei. Skolotāja grāmata. – 

Lielvārde: Lielvārds, 1999.- 57lpp. 

 Anspoka Z. Atstāstījumi 2.- 4. klasei.- Rīga: Zvaigzne 

ABC, 1998.- 117 lpp. 

Anspoka Z. Diktāti 2.- 4. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 

1997.- 83 lpp. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

IEVA BĒRZIŅA 

Dzimšanas dati 22.12.1977. 

Adrese 

 

Ausmas 7, Inčukalns, Rīgas raj. LV 2141 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7977536,  

29506071 

E- pasts ieva.berzina@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 2003 - 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Akadēmiskais maģistrs/ 

Sociālo zinātľu maģistra grāds ekonomikā  

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas un vadības fakultāte  

Laika periods 
2000 – 2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Profesionālais maģistrs/  

Vispārīgā pedagoģija 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1995 - 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaurs pedagoģijā/  

Ekonomikas un uzľēmējdarbības, matemātikas, veselības 

mācības skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1992 - 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidējās vispārējās izglītības diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Jūrmalas 1.vidusskola 

mailto:ieva.berzina@rpiva.lv
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Darba pieredze  

Laika periods 22.01.2007. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats 
Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Komercdarbības organizācija” direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Administratīvais darbs 

Laika periods 24.02.2007. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats 
Lektore  

(studiju kursi „Mārketinga pētījumi”, „Biznesa ētika”) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RSEBAA, 

Meţa iela 1, Rīga 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 15.10.2006. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Mārketinga speciālists 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Baltijas Mēdiju un komunikāciju projekts, Šmerļa iela 3, Rīga 

Nozare Mārketings 

Laika periods 01.09.2000. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats 
lektore (pamatievēlēta) 

(studiju kursi „Mārketings”, „Vadības socioloģija”) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 26.11.1998 – 30.06.2006. 

Profesija vai ieľemamais amats 
ilgstoši slimojošo bērnu skolotāja, metodiskās apvienības 

vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RD IJSD Centra rajona nodaļa,  

Jāľa sēta 5, Rīga 

Nozare Pedagoģija, administratīvais darbs 

Laika periods 03.09.1999. – 10.09.2000. 

Profesija vai ieľemamais amats galvenais speciālists informācijas jautājumos 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pils. Skolu valdes Centra raj. nodaļa, E.Birznieka-Upīša 

iela 17, Rīga 
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Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi 

 Vācu Labi Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 
 

Dalība projektos 

Projekts „Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāru apmācību 

kurss „Inovatīvā darbība bibliotēkās””, bibliotekāru apmācība 

par tēmu „Mārketinga komunikācijas”, 2008.g.janvāris - maijs 

Semināri Emlihheimā (Vācija), 2000.g. jūlijs, „Intereco 2000” 

Kursi Rīga, European School of Management, 2007.g. februāris – 

marts, „Principles and Practice of Marketing”  

Publikācijas   Bērziľa I., Germane I. Slepenais ierocis – iekšējais 

mārketings // Office Manager. – Nr.31. Jūlijs/augusts, 2007.: 

52.-55.lpp. 

Bērziľa I., Germane I. Vai esat gatavi pakalpojumu 

mārketingam? // Office Manager. – Nr.27. Marts, 2007.: 25. – 

27.lpp. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Svetlana Brasnujeva 

Dzimšanas dati 05 . 11. 1858 

Adrese Tukuma raj. Slampes pag. „Silavas” 23 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

29785386 

29785386 

E- pasts 

Fakss 

sbrasnujeva@mail.ru 

- 

Izglītība  

Laika periods 

 

2002-2003 

Piešķirtā izglītības dokuments 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. 

Profesionālo  studiju programma „Angļu valodas skolotājs 

vidusskolā”  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte. Moderno valodu. Fakultāte . 

Laika periods 2001-2002  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms 

Pedagoģijas maģistrs  

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Pedagoģijas un 

mājsaimniecības institūts. Maģistrantūra. 

 

Laika periods 

 

1977-1982  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. 

Krievu valodas un literatūras skolotājs  

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Valsts Kurganas pedagoģijas institūts. Filoloģijas fakultāte 

 

mailto:sbrasnujeva@mail.ru
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Darba pieredze  

Laika periods 1998 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA 

Tukuma filiāle. Tukums, Pils iela 14 

Nozare Izglītība 

Prasmes     

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Angļu 

Krievu 

labi 

labi 

Labi 

labi 

labi 

labi 

Latviešu labi labi labi 

Datora lietošanas prasmes MS Word, MS Excel, MS Power Point 

Citas prasmes Vadītāja apliecība: B – kategorija 

Papildu informācija 

Semināri 

2004 . 24.04  

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola tulku fakultāte 

Modernas metodes krievu valodas kā svešvalodas mācību 

procesā 

Kursi 2006., 2005.,  Kursi angļu valodas skolotājiem 

       1999.   Maskava. Puškina Krievu valodas institūts. 

Kvalifikācijas staţēšanās (sertifikāts) 

       1995.   Kursi. Demokrātiskās struktūras skolas sistēmā 10.-

11. martā Tukumā, 20.-26. martā Dānijā, 

Friderikshavenā 

 

Konferences 2004., 2005, RPIVA  Kreativitātes konference 

   

datums  Paraksts 

Curriculum Vitae 
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Personas informācija 

Vārds, uzvārds 

Dzimšanas dati 

Adrese 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

E-pasts 

Izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 

laika periods 

piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

laika periods 

piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

 

Darba pieredze 

Nozare  

Laika periods  

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese  

 

Nozare  

Laika periods  

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese   

 

Nozare  

Laika periods  

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese   

 

Nozare  

Laika periods  

 

Valdis Cers 

18.03.1945. 

Rīgā, Gregora ielā 8 dz. 45 

7459745 

29611699 

vturins@inbox.lv 

 

Latvijas universitāte 

2003.g. 11.jūnijā 

aizstāvēts maģistra darbs filozofijā un iegūts 

maģistra diploms ar nr. 013564, mag. phil. 

 

Latvijas universitāte, Filozofijas fakultāte 

1974-1979 

Г-1. Nr. 308891, izd. 29.06.1979. Filozofs, 

pasniedzējs 

 

 

Ētika 

Kopš 2007 

Docents 

RTU, Kaļķu 1 

 

Filozofija 

Kopš 1993 

Lektors 

RPIVA, Imantas 7. līnija 1 

 

Filozofija 

1989-1993 

Minsteres universitātes students 

Politiskais patvērums BRD, Nienkamp 22, Minster 

 

Sabiedrības mācība 

1987-1988 

mailto:vturins@inbox.lv
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Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese   

 

Nozare  

Laika periods  

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese   

 

Nozare  

Laika periods  

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese   

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

 

 

 

Papildu informācija 

Referāti starptautiskās konferencēs 

 

 

 

Skolotājs 

2. Pagarinātās dienas skola, Juglā, Rīgā  

 

Vēsture un sabiedrības mācība 

1983-1986 

Pasniedzējs 

25. Rīgas vakara vidusskola 

 

Filozofija 

1979-1982 

Zinātniskais līdzstrādnieks 

ZA, Filozofijas un Tiesību institūts, Meistaru ielā 

10, LV1050, Rīgā 

 

 

Valoda           Saprotu           Runāju          Rakstu 

Krievu            Brīvi                 Brīvi                Brīvi 

Vācu               Labi                  Labi                 Labi 

 

1. “Valoda un augstākā pedagoģiskā izglītība”, 

Rīgā, 2001. g. 27. aprīlis RPIVA 

2. “Teorija un prakse skolotāju izglītībā”, 

Rīga, 2002.g. 25. marts, RPIVA 

3. “Personības brieduma akmeoloģiksie 

aspekti”, Rīga, 2003.g. maijs, RPIVA. 

4. “Kreativitātes izpēte un atraisīšana”, Rīga, 

2004.g. 12. novembris RPIVA. 

5. “Fr. Nīčem 160”, Rīga, 2004.g. 15. 

oktobris, LU, Rīgā. 

6. Starptautiskā konference “Sabiedrība un 

kultūra”, 2005. gada 28. aprīlis, LPA, 

Liepājā. 

7. 10. Starptautiskā kreativitātes konference 

“Kreativitātes kompleksa izpēte un tās 

rezultātu īstenošana izglītības praksē”, 

2005. gada 11.-12. Novembrī, RPIVA, Rīga 
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8. Starptautiskā konference “Pirmsskolas 

pedagoģija: zinātniskās pētniecības 

aktualitātes”. Referāts “Pirmsskolas 

pedagoģija eksistenciālās semantikas 

noteiksmēs”, 2006. gada 2. februārī, LU, 

Rīga 

9. Starptautiskā konference “Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Referāts 

“Cilvēkorientēta pedagoģija un tai adekvāta 

metodoloģija”, 2006. gada 6.-8. aprīlī, 

RPIVA, Rīga 

10. Starptautiskā konference “Humānisma 

idejas mūsdienu pedagoģijā”. Referāts 

“Humāni orientēts pasaules uzskats un tam 

atbilstošs cilvēka projekts”, 2006. gada 29. 

aprīlī, Saldus ģimnāzija, Saldus 

11.    RTU 47.starptautiskā zinātniskā 

konference. Referāts “ Vērtību pedagoģija: 

problēmas un perspektīve”, 2006.g.12-14 

okt., RTU 

12.     11.starptautiskā kreativitātes konference. 

Referāts. ”Vērtību pārdzīvojums un 

personifikācijas process 

cilvēkā”,Rīga,2006.g.10-11.nov.,RPIVA 

Publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Turins V. “Filozofija tekstu fragmentos”, 

Rīga, RPIVA, 2001 

2. Turins V. “Eksistenciāli semantiskās krīzes 

cilvēka ontoģenēzē”, Rīga, LU, 2003 

3. Turins V. “Valoda, runa, realitāte Ţ. Lakāna 

psihoanalīzē”, Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā, Rīga, RPIVA, 2002 

4. Turins V. “Cilvēka personifikācijas 

fenomens filozofijā”, Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums, VIII - Liepāja, LiePA, 

2006 
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datums  paraksts 

 

 

 

 

Mācību līdzekļi 

 

5. Turins V. “Pusaudţa personības ekoloģija 

eksistenciālajā semantikā”, Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā. III 

Starptautiskā zinātniskā konference, 2006 

1. Turins V. “Filozofija tekstu fragmentos”, 

Antoloģija, RPIVA, 2001 

2. Turins V. “Filozofija tekstu fragmentos”, 

Antoloģija humanitārajās zinātnēs, 

sagatavota izdošanai, RPIVA, 2004 

Papildus izglītība 

 

1. LLU, Doktorantūra pedagoģijā (2004) 

2. LU, Maģistrantūra filozofijā (2001 – 2003) 

3. Sorosa fonda – Latvija programmā 

“Pārmaiľas izglītībā” projektā “Lasīšana un 

rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanā” 

(1999. g. novembris līdz 2000. g. oktobris – 

75 stundas). 

4. RPIVA MA Pedagoģijas meistarības 

fakultāte, 4 kp, 2000/2001. m.g. 

5. Piešķirts grāds – Philosop, Lehrer /Lektor in 

der Bundesrepublik Deutschland – 

13.11.1990., Diseldorfa 

6. Bildungsinstitut Műnster e.V. Zertifikat 

(830 Stunden Unterrichtsumgang 

tailgenommen, Műnster, den 15.06.1990.) 

Organizatoriska darbība 

 

Apbalvojumi 

   

1. 1997-2001 MA RPIVA direktora vietnieks 

un Filozofijas fakultātes dekāns 

1. “Studentu atzinība”, Studentu parlaments, 

RPIVA, 2002 

2. “Atzinības raksts”, RPIVA 10 g. jubilejā, 

2004 
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 Curriculum Vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

 

GUSTAVS ELERS 

Dzimšanas dati 26.09.1972 Rīgā 

Adrese Juglas 41-44, Rīga, Latvija, LV 1064 

Tālrunis 7531343 m. 7860668 d. 

Mobilais tālrunis 26728568 

E-pasts elers@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 1995 – 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/piešķirtā 

kvalifikācija 

Socioloģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums  Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte 

Laika periods 1991 – 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/piešķirtā 

kvalifikācija 

Filozofijas bakalaurs 

Izglītības iestādes nosaukums  Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte 

filozofijas nodaļa 

Laika periods 1980 – 1991 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 39. vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 
01.12.2004 –25.01.2007 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas un dabaszinību katedras lektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7. 

līnija 1. 

Laika periods 
2001 – 2004 
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Profesija vai ieľemamais amats Konsultācijas un līgumdarbi par statistiskās analīzes 

programmām, socioloģisko pētījumu veikšana sadarbībā ar, 

SIA “Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS” Alberta 13, 

SIA ‟‟Sociālo pētījumu centru‟‟ Aizkraukles 23, Latvijas 

Statistikas institūtu Kr. Barona 30, kā arī sadarbība ar citiem 

pasūtītājiem mazākos projektos. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Laika periods 
07.01.1999- 30.06.2000 

Profesija vai ieľemamais amats Sociologs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

”Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā 

”Attīstība”” Eiţenijas 1. 

Laika periods 03.02.1992- 01.04.1993 

Paraksts 

Profesija vai ieľemamais amats 

Tehniķis 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA “Bārta” Daugavpils 74 

Prasmes 

Valodu 

prasmes 

 

Valoda 

Latviešu 

Krievu 

Vācu 

Angļu  

Saprotu 

Pilnībā 

Ļoti labi 

Labi 

Labi 

Runāju 

Bez kļūdām 

Ļoti labi 

Vidēji 

Vidēji 

Rakstu 

Bez kļūdām 

Labi 

Vidēji 

Ar grūtībām 

Datora lietošanas 

prasmes 
MS Windows, Internet Browsers, MS Office, SPSS, STATGRAPHICS, 

STATISTICA, QSB, Adobe Photoshop 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

Kursi 2005.03. - 2005.06.Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

tālāk izglītības programma ”Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 4 

kp (160 st.).  

Konferences 06.04.2006.- 08.04.2006. Uzstāšanās par tēmu „Bērns un viľa dators” LU 64. 

konferences Pedagoģijas sekcijā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultātē. 

02.02.2006. uzstāšanās par tēmu „Klasteru analīzes lietošana skolotāju 
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kvalifikācijas celšanas kursu analizēšanai” III starptautiskā zinātniskajā 

konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA. 

Projekti  01.2004. SIA “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, starptautiskā projektā 

“Mare Balticum”, kurš veltīts ieslodzīto cilvēktiesību un dzīves apstākļu un 

ieslodzījuma vietu personāla darba apstākļu pētīšanai: pētījuma datu apstrāde. 

08.2003. SIA Dalība SIA “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” projektā 

“Alternatīvas pirmstiesas apcietinājumam (2003/M001/L)” Pētījuma datu 

statistiska apstrāde. 

2001.01.- 07.2001.SIA ‟‟Sociālo pētījumu centrs‟‟ “Pētījuma par alkohola un citu 

atkarību izraisošu vielu lietošanu Jelgavas un Liepājas vispārizglītojošo dienas 

mācību iestāţu izlaiduma klasēs 2001. gadā”. Dalība pētījuma organizēšanā, 

pētījuma datu statistiska apstrāde, atskaites veidošana.  

07.01.1999- 30.06.2000.  SDSPA „Attīstība” darbs pie projektiem: ”ESPAD 99 

Latvia” ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs) 

un “Starpprofesionāļu komandas un starpinstitūciju sadarbības modelis fiziskas 

vardarbības pret bērnu gadījumos” Pētījumu organizēšana, datu statistiska 

apstrāde, atskaites veidošana. 

Publikācijas  Gustavs Elers, Oskars Rasnačs “Klasteru analīzes lietošana skolotāju 

kvalifikācijas celšanas kursu analizēšanai”121. -126. lpp. RPIVA III 

starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā” zinātniskais raksts. Rīga, 2006, SIA “ULMA”, ISBN 9984-569-60-8., 

601 lpp., 

Gustavs Elers, Gregory Gorobetz ”The moust popular Programs for Statistical 

Analysis: MS Excel, SPSS, STATISTICA” in Spring University. Changing 

Education in a Changing Society. Conference materials. Klaipedos universitetas, 

2005., 49-52pp., 218 p. 

Socioloģijas šķirkļi "Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcā", Zin. red. L.Šiļľeva, 

prof., Dr.paed., Rīga, “Jumi” 2000., 249 .lpp. 

Gustavs Elers Pārskats par aptauju “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par 

nedzirdīgiem cilvēkiem” krājumā “Sabiedrībai par nedzirdību”, Rīga, “Kopsolī” 

2000., 167-190 lpp., 205. lpp. 

 

 

   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Signe Enkuzena 

Dzimšanas dati 1972.gada 8.jūnijs 

Adrese Rīgas raj.,Roţu iela 9, Baldone, LV 2125 

Mobilais tālrunis 28630044 

e - pasts signe103@inbox.lv  

Izglītība   

Laika periods 1996.-1998. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra diploms psiholoģijā 

specialitāte- organizāciju psiholoģija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte  

Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 1990.-1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

psiholoģijas bakalaura diploms, 

psihologa asistenta  kvalifikācijas diploms 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 1979.-1990. 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 3. vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 2007. 11.06. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats 
Cilvēkresursu vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Swedwood Latvia Ltd.” 

Laika periods 2006. –2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla attīstības direktore 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Kalnozols Celtniecība” 

Laika periods 2003. – 2006. 

Profesija vai ieľemamais amats 
personāla menedţere 

Darba vietas nosaukums un adrese 
a/s „Double Coffee Holding” 

Laika periods 2002. – 2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Speciālo Mārketinga pētījumu projektu vadītāja. 

mailto:signe103@inbox.lv
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Darba vietas nosaukums un adrese 
ACNielsen Latvia SIA 

Laika periods 1998. – 2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Organizāciju un Mārketinga psiholoģijas programmas  

direktore un pasniedzēja. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1995.-1998. 

Profesija vai ieľemamais amats sociālo pētījumu projektu koordinatore. 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Republikas Naturalizācijas Pārvalde 

Laika periods 1994.-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Psihoneiroloģiskā  nodaļa; psiholoģe. 

Darba vietas nosaukums un adrese Bērnu Klīniskā slimnīca “Gaiļezers” 

Darbs amatu apvienošanas kārtībā  

Laika periods 1999. – līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats profesionālās studiju programmas „Personāla vadība” 

programmas direktore (no 2004-2006) un pasniedzēja. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1998. – 2006. 

Profesija vai ieľemamais amats tirgus pētījumu projektu vadītāja. 

Darba vietas nosaukums un adrese ACNielsen Latvia; fokusa grupu moderatore 

Laika periods 1999. –2002.III 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla atlases konsultante daţādos Latvijas 

uzľēmumos 

Laika periods 1999. –2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Vadības apmācības nodaļas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelekom Mācību centrs 

Laika periods 1999.-2000. 

Profesija vai ieľemamais amats fokusa grupu pētījumu vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Reklāmas aģentūras ‟‟Balta Komunikācijas‟‟un ‟‟ACE  

Baltic‟‟ 

Laika periods 1998.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Lektore RSEBAA un Kultūras Akadēmijā 
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Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Latviešu dzimtā dzimtā dzimtā 

Krievu labi labi labi 

Angļu labi labi labi 

Papildu informācija 

 kursi, semināri 
 

2005. gada novembris „Cilvēkresursu plānošana un aizvietojamības vadība” 

LPVA seminārs 

2005. gada oktobris „Labs serviss” –mācību seminārs labam klientu 

servisam 

2005. gada aprīlī Latvijas Personālvadības kongress 

2003. gada 29. maijā Darba aizsardzības speciālista sertifikāts Nr. 1000422 

2001.IX. –2001.XII Bussines English Course, Valodu mācību centrs 

2000., 2001.III Starptautiskas psihologu konferences (Sertifikāti) 

1995.-1997. Valsts Civildienesta Pārvaldes kursi: Vadīšanas pamati 

Lietvedība; Tirgus ekonomikas pamati; Saskarsme 

psiholoģija un ētika; Datorzinības; Tiesību un valsts 

pārvaldes pamati (Diplomi) 

Pielikumi 

Profesionālās iemaņas 

 

Pieredze fokusa grupu moderēšanā tirgus pētījumos 

(aptuveni 30 grupas) 

Pieredze tirgus izpētes projektu vadīšanā  

Pieredze personāla atlasē, konsultēšanā un vadīšanā 

Pieredze sociālpsiholoģisko un video treniľu vadīšanā 

Pieredze konferenču organizēšanā 

Pieredze mācību kursu veidošanā un mācību organizēšanā 

PC lietotāja (MS WORD, EXCEL, POWER POINT,)  

 

B kategorijas autovadītāja apliecība kopš 1996. gada 

 
   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Beatrise Garjāne 

Dzimšanas dati 31.03.1955 

Adrese Brīvības bulvāris 11, Jelgava, LV 3002 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

29710211 

E- pasts 

Fakss 

garjane@rpiva.lv  

Izglītība   

Laika periods 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dr. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Mag. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA maģistrantūra 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības darba vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA augstākās profesionālās pedagoģiskās izglītības studiju 

programma 

Laika periods 1973 – 1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā izglītība – filologs, latviešu valodas un literatūras 

pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods 2006 -  

Profesija vai ieľemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV -1083 

Nozare 

 

Laika periods 

Vispārīgā pedagoģija 

2004 -  

Profesija vai ieľemamais amats docente  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Izglītības un mājsaimniecības institūts, Driksas 5, Jelgava  

Nozare Vispārīgā pedagoģija 

mailto:garjane@rpiva.lv
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Laika periods 2000 – 2005 

Profesija vai ieľemamais amats 
Docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RTU Humanitārais institūts, Āzenes iela 16, Rīga 

Nozare 
Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 1998 – 2006 

Profesija vai ieľemamais amats 
Docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese RPIVA 

Nozare 
Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 1995 - 

Profesija vai ieľemamais amats 
Ekspertu komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums un 

adrese IZM ISEC Vaļľu 2, Rīgā 

Nozare 

                              Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

           Darba vietas nosaukums 

                                     Nozare            

2007 – 

skolotāja 

Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 

latviešu valoda un literatūra 

Laika periods 1992 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas komercģimnāzija, Salaspils ielā 14, Rīga 

Nozare Latviešu valoda un literatūra 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu X X X 

Angļu  X - - 
Vācu X X X 

    

Citas prasmes 
 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

  

  

Papildu informācija 
Semināri 

 

2000 – 2002  

Nākotnes perspektīvas arodizglītībā Latvijā un Lietuvā Eiropas 

kontekstā – Eiropas Apmācību centrs, Somijas IZM, Dānijas 

IZM 
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Konferences 

  

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Referāts „Mācīšanās kultūras problēmas vidusskolā” 

RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference  

2005 

Referāts „Hermeneitiskā metode pedagoģijā” 

RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference 

2004 

Referāts „Vērtības un tikumi jauniešu audzināšanā” 

RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference 

 

2003 

Referāts „Vērtībizglītības aspekti audzināšanā” 

RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference  

2002 

Referāts „Pedagoģiskā procesa inovāciju vadība”  

RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference  

2001  

Referāts „Pašvirzīta mācīšanās studiju procesā” 

RTU 42. starptautiskā zinātniskā konference  

 

 

Projekti  2006 – 2007 

Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un 

literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un 

ieteikumi 

ISEC, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas, 

Valsts valodas aģentūras projekts 

  

2007 – 2010 

Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Nr. 61/2007 

 

 

 

Publikācijas   
 Cieľa un pašcieľa skolēna un skolotāja sadarbībā// 

Konferences materiāli.- Rēzekne, 2005, CD formātā 

 Andragoģijas elementi skolas un vecāku sadarbībā // 

RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās 

zinātnes., 8. sērija, 8. sējums.- R.: RTU, 2005.- 73.- 78. 

lpp. 

 Pētījuma kvalitatīvo un kvantitatīvo metoţu 

raksturojums un to mijiedarbība. Kontentanalīzes 

metode // Tālākizglītības kursu materiāli „Latvijas 

pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo 

kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā”- 

Rīga, RPIVA, 2007. 

 Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas 

un literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte 

un ieteikumi // Skolotājs, 2007.,6.nr.- 19. – 26.lpp. 
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Pedagoģiskā darbība Maģistra darbi skolvadībā un pedagoģijā  

Promocijas darbi vispārīgajā pedagoģijā - 2 

 

Sagatavotie un docētie studiju 

kursi  

Pieaugušo pedagoģija 2 KP 

Pieaugušo mācību metodes 2 KP 

Pedagoģisko pētījumu metodika 2 KP 

Konflikts pedagoģiskajā procesā mākslas izglītībā 2 KP 

Audzināšanas teorijas 2 KP 

Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas problēmas 2KP 

Pētnieciskā procesa organizācija 3 KP 

Vērtību audzināšanas filozofija (kopā ar Mg.phil. V. Ceru)2KP 

Cilvēka dzīves cikli 2 KP 

Izglītības filozofija 1 KP 

Skolas attīstības teorijas 1 KP 

 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Jānis Gedrovics 

Dzimšanas dati 01.11.1944. 

Adrese Valdeķu iela 62-136, Rīga, LV-1058 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

(+371)67674983 

(+371)29162147 

E- pasts 

Fakss 

janis.gedrovics@rpiva.lv 

(+371)67808034 

Izglītība 

Laika periods 1993-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs  

vidusskolas ķīmijas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, Raiľa bulv. 19 

Laika periods 1972 – 1975-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātľu kandidāta diploms 

Ķīmijas zinātľu kandidāts. Diploms nostrificēts par Dr. 

chem. 1993.g. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Zinātľu akadēmija, Rīga, Akadēmijas laukums 1 

Laika periods 1962 - 1970 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību 

Ķīmiķis (fizikālā ķīmija) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, Raiľa bulv. 19 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods Kopš 2005. gada 1. septembra  līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1 

Nozare Pedagoģija/ ķīmijas didaktika 
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Laika periods 1998. 01.09. - 2005. 31.08. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1990. 01.09.-1997. 27.08. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotājs (ķīmija, fizika, vācu valoda) 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 94.vidusskola, Rīga, Ozolciema iela 26 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1991.01. – 1991.12. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais speciālists 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Republikas Izglītības ministrija, Rīga, Vaļľu iela 2 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods 1987.08. – 1991.01. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietnieks mācību metodiskajā darbā 

Darba vietas nosaukums un adrese Republikāniskais Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 

Rīga, Vaļľu iela 2 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods 1972.11. – 1987.08. 

Profesija vai ieľemamais amats Aspirants, jaunākais, vecākais zinātn. līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas zinātľu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūts 

Nozare Zinātne 

Laika periods 1971.g. sept. – 1972.g. nov. 

Profesija vai ieľemamais amats Mācību daļas metodiķis 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte, Rīga, Raiľa bulv.19. 

Nozare Pārvalde 

Laika periods 1967.g.sept. – 1971.g. aug. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 13. vakara (maiľu) vidusskola, Skuju iela 

Nozare Pedagoģija 
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Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu  Pārvaldu brīvi kā dzimto valodu 

Krievu pārvaldu pārvaldu brīvi 

Vācu Labi labi labi 

Zviedru Labi apmierinoši labi 

Angļu  apmierinoši Mazliet apmierinoši 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets , SPSS, NSDStat+ 

Papildu informācija 

Semināri 

 

Umeo, Zviedrija, 2007.21.03. Zviedrijas Dabaszinību 

didaktikas biedības minisimpozijs. 

Konferences Umeo, Zviedrija, 2007.g. 22.-23.03. Zviedrijas 

Pedagoģisko agugstskolu docētāju konference. 

Rīga, 2007.g. 15.-16.03. Starptautiskā konference 

„Dabaszinību didaktika šodien un rīt”. 

Māstrihta, Holande, 2006.g. 10.-14.07. Starptautiskās 

Ergonomikas asociācijas XVI Kongress 

Rīga, 2007.g. aprīlis. Starptautiskā konference „ Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” 

Tartu, Igaunija, 2006.g. 8.-11.11., IOSTE Reģionālais 

simpozijs. 

Vāsa, Somija, 2006.g. 27.-28.10. Somijas Dabaszinību un 

matemātikas biedrības Gada konference. 

Stokholma, Zviedrija, 2006.g. 15.-17.10. II Starptautiskā 

konference „Dabaszinības pamatskolā”. 

Projekti  Starptautiskais salīdzinošais projekts dabaszinībās ROSE, 

2003-2006, Latvija 
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Publikācijas 
1. Ābele U., Gedrovics J. 15-gadīgu skolēnu 

attieksme pret dabaszinātnēm un tehniku starptautiskā 

salīdzinošā projekta ROSE kontekstā. Radoša personība/ 

Zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: Kreativitātes centrs, 

2006, 48-54.  

2. Lamanauskas V., Gedrovics J. Training of Basic 

School Teachers of Sciences in Lithuania and Latvia: 

Assessment of Situation and Tendences.   The Bologna 

Process in Science and Mathematics Higher Education in 

North-Eastern Europe: Tendencies, Perspectives and 

Problems. – Joensuu: University of Joensuu, 2006, 40-51.  

3. Bilek M., Radkova O., Gedrovics J. Czech and 

Latvian Students„Interests in Science and Technology 

Education: A Comparative Study Based on „ROSE“ 

Project. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā/ III 

Starptautiskā zinātniskā konference. – Rīga: 2006, 33-38. 

 4. Zemesarājs R., Gedrovics J., Profesijas izvēles 

kritēriji un prioritātes daţādos Latvijas reģionos. Augstākā 

profesionālā izglītība teorijā un praksē/ Zinātnieki raksti, 

4.laidiens. – R.: RTK, 2006, 69.-76.lpp. 

5. Gedrovics J., Wäreborn I., Jeronen E. Science 

Subjects Choice as a Criterion of Students‟ Attitudes to 

Science.//Journal of Baltic Science Education, 2006, No 1, 

74-85. 

6. Gedrovics J. Regional and Group Differences in 

the Framework of International Comparative Project ROSE 

in Latvia.//Journal of Baltic Science Education, 2006, No 

1, 38-49. 

7. Порозовc Ю., Праулите Г., Райпулис Е., 

Гедровицс Я. Учебники биологии и химии в основной 

школе Латвии. Natural Science Education at General 

School/ Proceedings  of the Twelfth National Scientific 

Conference. – Lucilijus: 2006. – 172-179. 
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8. Gedrovics J., Lamanuskas V. Survey of 

Ergonomics Problems in Latvian and Lithuanian Schools‟ 

Computer Classrooms. – Proceedings IEA2006 Congress// 

Meeting Diversity in Ergonomics. Ed. by R.N.Pikaar, 

E.A.P. Konigsveld, P.J.M.Settels. – Elsevier Ltd., 2006. 

CD. 

9. Gedrovics J., Lāce I., Zemesarājs R. Postsociālisma 

valstu jauniešu nākotnes darba kritēriji un profesionālā 

orientācija. Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas. 

Rīga: RUK, 2006, 43-48. 

10. Gedrovics J., Jeronena E., Kuusela T., Vēreborns 

I. Par vielu pārvērtību izpratni. Konferences „Ķīmijas 

izglītība skolā - 2006” rakstu krājums. Rīga, 2006.gada 

5.oktobris. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 53-60. 

11. Gedrovics. Datorlietotāju ergonomiskā kultūra 

Latvijā. Sabiedrība un kultūra/ Rakstu krājums. VIII. – 

Liepāja: 2006, 455-465. 

 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds SILVIJA GEIKINA 

Dzimšanas dati 17.08.1939.,  Daugavpils, Latvija 

Adrese Rīgā, Anniľmuiţas bulv. 68 - 32 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7411465 

9213434 

E- pasts 

Fakss 

silvija.geikina@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 

 

1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds pedagoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola 

  

Laika periods 1962-1967 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Teātra zinātniece 

Izglītības iestādes nosaukums A. Lunačarska Teātra mākslas institūts, Maskava 

 

Laika periods 

 

1959-1962 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Aktrise 

Izglītības iestādes nosaukums Raiľa Dailes teātra 3. aktieru studija 

Darba pieredze 

 

 

Laika periods 1995 – līdz šim laikam  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7. līnija 1 

Nozare Vispārīgā pedagoģija 

 

Laika periods 

 

1988-1994   
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Profesija vai ieľemamais amats Redaktore 

Darba vietas nosaukums un adrese Laikraksta "Literatūra un māksla" Teātra un kino 

nodaļa, Balasta dambis 3 

Nozare Teātra un kino nozare 

 

Laika periods 

 

1980-1988   

Profesija vai ieľemamais amats Vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese E. Smiļģa Teātra muzejs, E. Smiļģa iela 37/39 

Nozare Teātra vēsture 

 

Laika periods 

 

1973-1980   

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietniece zinātniskajā darbā 

Darba vietas nosaukums un adrese Raiľa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, 

Pils laukums 3 

Nozare Literatūras vēsture, teātra vēsture 

 

Laika periods 

 

1969-1973   

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un adrese Raiľa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, 

Pils laukums 3 

Nozare Teātra nozare 

 

Prasmes 

 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Brīvi Brīvi Brīvi 

Angļu  Mazliet Mazliet Mazliet 

Papildu informācija 

Kursi 

 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 

Psiholoģijas fakultāte, 07.03. – 27.06, 2005., 

kursi ,,Augstskolu didaktika”. 

Publikācijas   

 

 

 

 

 

1. Geikina S. „Klētnieki ar grimu, bez grima”. 

Grāmata par Klētnieku dzimtu. – R.: „Nordik”, 

2006, 280.lpp 

2. Geikina S. Vazdiku dzimta: Ar teātri 

saindētie. - R.: „Likteľstāsti” 2004, 420 

lpp.Geikina S. Retorikas pamati. Tālmācības 
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materiāls. - R.: Raka, 2003, 112 lpp. 

3. Geikina S. Noslēpumainā spēlmaľu Ļena. 

Grāmata par aktrisi Helēnu Romanovu. - R.: 

„Likteľstāsti”, 1999, 180 lpp. 

4. Geikina S. Ironiskais romantiķis. Grāmata par 

Dailes teātra aktieri Valentinu Skulmi. - R.: 

„Likteľstāsti”, 1997, 230 lpp. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

GRIGORIJS GOROBECS 

Dzimšanas dati 17.10.1946 

Adrese 

 

Alises ielā 6 – 50, 

Rīga, LV-1046 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7860668 

29524114 

E- pasts 

Fakss 

g.gorobecs@inbox.lv 

 

Izglītība  

Laika periods 

 

1964 – 1970 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms, 

specialitāte: matemātika 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1973 – 1976 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Latvijas Zinātľu Akadēmijas doktorantūra, 

fizikas un matemātikas zinātľu kandidāts, 

specialitāte: skaitļošanas matemātika 

Izglītības iestādes nosaukums Tartu Universitāte 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

1.10.1967 – 01.10.1988 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Programmētājs, vecākais zinātľu līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU Matemātikas un informātikas institūts, 

Raiľa bulvārī 29, Rīga 

Nozare Informātika, pedagoģija 

Laika periods 15.09.1980 - 01.07.1989 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Docetājs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte 

Nozare Pedagoģija 
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Laika periods 01.04.2004 – 01.03.2006. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Informātikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 01.03.2006. – līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Docents 

Darba vietas nosaukums 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare 
Pedagoģija 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu Labi Labi Labi 

 Angļu Labi Labi Labi 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

Semināri 

 

Rīga, pastāvīgais seminārs „Informātikas pedagoģija" 

 

Kursi Rīga, 1992., Amerikāľu automatizācijas sistēmas SABRE-B,  

Salo (Somija), 1999., CAD-8 un PUNCH-5 programmēšana,  

Rīga, 2005., „Augstskolu didaktika; mūsdienu teorijas un 

prakse”  

Konferences Rīga, 2006., LU 43. zinātniskā konference, 

Tula (Krievija), 2006., „Pedagoģijas informātika” 

Rīga, 2006., Zinātniski metodiskā konference „Informātikas 

pedagoģija", 

Rīga, 2006., RPIVA zinātniskā konference 

Projekti  Rīga, 1988., Valsts projekts „Latvijas programmatūras 
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datums  paraksts 

 

izstrādātāju un lietotāju informācijas sistēma”, 

Rīga, 2002., Valsts projekts „Megasistēma” 

Publikācijas   Ievads operāciju pētīšanā. – R.: „Kompjūteru Serviss”, 2005. – 

53 lpp. 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Sarmīte Jēgere 

Dzimšanas dati 1950. gada 1. janvārī, Rīgā 

Adrese 

 

Rīga, Brīvības 112 – 8, LV 1001 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7270494 

9159054 

E- pasts 

Fakss 

sarmite_jegere @ inbox lv. 

7270494 

Izglītība  

Laika periods 

 

1998.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

 

Piešķirts ekonomikas doktora zinātniskais 

grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātē 

Laika periods 1995.g. 

Izglītības iestādes nosaukums Staţēšanās Riversaidas (ASV) krājaizdevu 

sabiedrībā 

Laika periods 1993.g 

Izglītības iestādes nosaukums Staţēšanās Kopenhāgenas Biznesa skolā un 

ekonomikas institūtā (4 mēneši) 

Laika periods 1983.g.maijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

aizstāvēta doktora disertācija ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavā B.Pļehanova v.n. tautsaimniecības 

institūtā 

Laika periods 1978.-1982.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Neklātienes aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātē 

Laika periods 1968.-1973.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

ekonomiskās kibernētikas specialitāte, 

ekonomista – matemātiķa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

mailto:sarmite_jegere@inbox
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Laika periods 1968.gads 

Izglītības iestādes nosaukums Absolvē Rīgas 6.vidusskolu 

Darba pieredze 

Laika periods 

2008.30.05.  

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Asociētā profesore ekonomikā RPIVA  

Laika periods  

2007.06.03. – 2008.29.05. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Docente RPIVA (pamatievēlēta) 

Laika periods 2007.06.03. – līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Docente Latvijas Kultūras akadēmijā  

Laika periods 2003. – 2004.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Sociālo Tehnoloģiju augstskolas rektore 

Laika periods 2000.- 2002.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Rīgas domes Īpašuma departamenta 

Uzľēmējdarbības pārvaldes priekšniece 

Laika periods 1997.-1999.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

A/s “Lateko Banka” prezidente 

Laika periods 1995.-1996.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Investīciju un kredītpolitikas valsts ministre 

Laika periods 1995.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Demokrātiskās partijas “Saimnieks” 

konsultante ekonomikas, finansu un politikas 

jautājumos 

Laika periods 1995.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas Pasaules krājaizdevumu sabiedrības lektore 
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nosaukums 

Laika periods 1994.-1995.g 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Pasaules Bankas konsultante 

Laika periods 1993.-1994.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Finansu ministra padomniece 

Laika periods 1993.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Finansu ministrijas zinātniskās laboratorijas 

vadītāja 

Laika periods 1981.-1992.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Docente Latvijas Universitātes Finansu un 

tirdzniecības fakultātē 

Laika periods 1977.-1981.g 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Inţeniere- ekonomiste Sakaru ministrijas 

skaitļošanas centrā 

Laika periods 1973.-1977.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, darba vietas 

nosaukums 

Inţeniere- ekonomiste Tautsaimniecības 

ministrijas skaitļošanas centrā 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi  

Papildu informācija  

Kursi 2004.g. Augstskolu didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse‟ 

2004.g. ES darbības teorētiskie un praktiskie 

aspekti, 

2001.g. Zygon Baltic Consulting kvalitātes  

vadības kursi 

1999.-2000.g. ATF kursi Luksemburgā - 

Banku risku, investīciju fondu un banku 

imidţa veidošanas jautājumos, 

Konferences Dalība starptautiskās konferencēs par 

ekonomiskajām un finansu problēmām 
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Norvēģijā, Somijā, Slovākijā, Čehijā, Francijā, 

ASV, Ungārijā, Krievijā, Baltkrievijā, 

Ukrainā, Vācijā, Šveicē, Luksemburgā, 

Grieķijā. 

 

International Scientific Conference 

„Employment and Labour Market Movements  

Referāts – „Customer service quality and 

prospects for its improvement in Latvian 

banking system”, Conflicting Paradigms in a 

Globalised World”, Rīga, RSEBAA, 2007. 

 

International Conference „Science, Education 

and Production Network in Food sector”, 2006  

Referāts – „STP experience of Europe and 

Chances of Latvia”. 

 

International Conference „Uncertain 

Transformations : New Domestic and 

International Challenges”, 2006. 

Referāts – „Science & Technology parks – 

European expierence and possibilities of 

Latvia”. 

 

Starptautiskā konference „Sieviete izglītībā, 

karjerā un biznesā” , 2006 gads . 

 Referāts – „ Pašvaldību loma un iespējas 

sieviešu uzľēmējdarbības labvēlīgas vides 

veidošanā „. 

 

Konference „Vienota zīmolvedības stratēģija 

Latvijai: iespējas un ieguvumi”, 2006.g. 

Uzstāšanās debatēs par tēmu „Zīmolvedības 

uzdevumi pašvaldību līmenī”. 
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3.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”  Rīgas 

pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

2006.g. 

Referāts –„ Izglītības iestāţu loma ES 

inovatīvo fondu apguvē „. 

 

Starptautiskā zinātniskā konference 

„Atstumtība un nedrošība – riski un 

risinājumi”.  Rīgas Stradiľa universitāte 

Eiropas studiju fakultāte, 2006. g. 

Referāts – „Latvijas sabiedrības apātija – tās 

ekonomiskie un politiskie aspekti”. 

 

VII Starptautiskā zinātniskā konference. 

Īpašums tā apgrūtinājumi: problēmas, 

risinājumi, iespējas. Biznesa augstskola 

Turība.2006.g. 

Referāts  „Īpašuma tiesības vai piekļuve - 

jaunās ekonomikas laikmeta dilemma” 

International Conference. Waterfront Real 

Estate: Residing, Working, and Living in 

Europe‟s Revitalized Harbor Areas. Bremen, 

Germany, 2004. 

 

Konference „Zināšanu um tehnoloģiju pārnese 

– tautsaimniecības modernizācijai. 

Augstskolas kā inovācijas partneri.” 

Rīga/Latvija 2003.g. 

Lejassaksijas Ekonomikas, tehnoloģiju un 

satiksmes ministrija, Lejassaksijas Zinātnes un 

Kultūras ministrija. 

Uzstāšanās diskusijā par tēmu „ Zinātniski 

tehnoloģiskie parki Latvijā- problēmas un 

risinājumi”  
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2nd International Conference. Business and 

municipality – new partnerships for the 21st 

century. „Creating better cities.Together.” 

Bremen, Germany, 2001. 

Uzstāšanās : Paralell workshops IV.5 – 

academia-municipality-business- partnerships. 

 

TEILNEHMERVERZEICHNIS. Management 

Congress. URBAN ENTERTAINMENT 

CENTER in Berlin, Germany, 2001. 

Referāts :Meţaparka attīstības kocepcija 

 

Publikācijas    

No 1976.gada līdz 2007. gadam 56 

publikācijas. 

  

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Ilzīte Kadiķe (iepriekš Ilzīte Akeldama) 

Dzimšanas dati dzim. 1955.g. 5. oktobrī Cēsu  rajona Kaives pagastā 

Adrese dzīv. Krasta ielā 4-22 Alsungā  Kuldīgas  rajonā LV-3306 

Mobilais tālrunis 371 6 33 51 555  

E- pasts iillzziittee2@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 1997- 1999. 

Piešķirtā izglītības dokumenta       

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 

  

Laika periods 1993- 1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vācu valodas skolotāja 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Laika periods 1973- 1978. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bioloģijas skolotāja 

Izglītības iestādes nosaukums P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte (tagad LU) 

Darba pieredze 

Laika periods 1994 līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats Vācu val. skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kuldīgas raj. Alsungas vidusskola   

Laika periods 1981- 1994 

Profesija vai ieľemamais amats Audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Bērnu dārzs „ Zīļuks” 

mailto:iillzziittee2@inbox.lv
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Laika periods 

 

1978- 1982 

Profesija vai ieľemamais amats Bioloģijas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kuldīgas 3. vidusskola (tagad Centra 

vidusskola) 

Prasmes 

Valodu prasmes 

 Saprotu Runāju Rakstu 

Vācu val ļoti labi ļoti labi ļoti labi 

Krievu val labi labi labi 

 Angļu val vjduvēji vjduvēji vjduvēji 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word- pamatzināšanas 

PowerPoint- pamatzināšanas 

Citas prasmes Autovadītāja apliecība B kategorija 

Papildu informācija 

 

Semināri 

Kursi 

2007.g. 7.okt.- 3.nov. Gētes Institūts Vācijā Vecās rezidences-  

modernas pilsētas, Mannheima- Drēzdene 

 

2007.g. 21.jūn- 27.jūn. Rīgas domes izglītības attīstības nod.  

Profesionālās meistarības pilnveide vācu val. skolotājiem 

izglītības satura īstenošanai vispārējā vidējā izglītībā 

 

2006.g. 13. dec. Pedagoģiskās meistarības skola.  Mācīšanās 

un uzvedības motivācija  

 

2005g. 15.okt.- 2006.g. 30. apr. Gētes institūts Rīgā  

Tālmācības kursi iemaľu apguvei informācijas meklēšanai 

internetā un pieredze darbā ar Microsoft Word un PowerPoint 

ofisa rīkiem 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

MĀRA KAKSE 

Dzimšanas dati 1942.gada 17. jūnijs 

Adrese 

 

Rīga, Kronvalda bulv. 9, LV-1010 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67338310  

29595976 

E- pasts 

 

mara.kakse@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 

 

12/1994 

Piešķirtā kvalifikācija Maģistra grāds. Nr. 000561 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte. Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1973-1976 

Piešķirtā kvalifikācija Studijas aspirantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Valsts Universitāte (Maskava) 

Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1961-1966 

Piešķirtā kvalifikācija Augstākā ekonomiskā izglītība 

Nr. 073550 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

P.Stučkas Latvijas Universitāte 

Ekonomikas un juridiskā fakultāte 

Laika periods 1951- 1961 

Piešķirtā kvalifikācija Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Gaujienas vidusskola 

Pamatskola/vidusskola 

Darba pieredze 

Laika periods 

Darba vietas nosaukums   

Profesija vai ieľemamais amats 

Laika periods 

 

1966-1969 

Rīgas Politehniskais institūta Politekonomijas katedra 

Vecākā pasniedzēja 

1976-šobrīd 
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Profesija vai ieľemamais amats Lektore (pamatievēlēšana) 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Medicīnas akadēmija (tagad Rīgas Stradiľa 

universitāte) Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra. 

Laika periods 

 

Darba vietas nosaukums 

   

Profesija vai ieľemamais amats 

2000. – līdz šim laikam 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

lektore 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu Labi Labi Labi 

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu Labi Labi Mazliet 

 

Datora lietošanas prasmes 

 

MS Office, Word 

Internets  

 

Papildu informācija  

 
1998.g.-piedalīšanās ES Phare projekta rīkotajā seminārā 

“Kvalitātes vadība veselības aprūpē” ( iegūts kvalifikācijas 

sertifikāts) 

 

1998.g.- Vācijas Federālās Veselības Ministrijas rīkotais 

seminārs “Veselības aprūpes menedţmenta principi un 

problēmas” ( iegūts sertifikāts) 

 

1999.g.- Valsts Administrācijas skolas rīkotais un Dalhousie 

Universitātes Baltijas Ekonomiskās vadīšanas mācību 

programmas rīkotais seminārs mācību spēkiem par apmācības 

procesa metodoloģiju 

 

1996.g.- piedalīšanās Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības 

skolas Brimhealth kursos “Veselības ekonomika” 

 

2005.g.-piedalīšanās ZBC (Latvija) rīkotajā seminārā 
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datums  paraksts 

 

„Stratēģiskā plānošana ar Balanced Scorecard metodi” 

 

2007.g.-piedalīšanās RTU IEF Tautsaimniecības un reģionālās 

ekonomikas institūta zinātniskajā seminārā „Latvijas 

tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un 

stratēģijas” 

Publikācijas    

Ir 13 zinātniskās publikācijas, t.sk.: 

  

1. Investīciju problēmas kurināmā- enerģijas resursu 

izmantošanā (1989.g.); 

2. Starptautiskais kredīts SEPP valstīs integrācijas apstākļos 

(1989.g.); 

3. Plānošanas un tirgus savstarpējā iedarbība integrācijas 

apstākļos (1990.g.); 

4. Fiskālās politikas aspekti Latvijā 90-os gados 

(1996.g.,Šauļi). 

 

Dalība sabiedriskās un 

profesionālās organizācijās 

 

Veselības ekonomikas asociācija-Valdes locekle-2 gadi 

Sabiedrības veselības asociācija- Asociācijas biedrs-6 gadi 

Studentu korporācija „Staburadze”-10 gadi 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  

                                               Vārds, Uzvārds   Margarita Kaltigina 

                                                Dzimšanas dati 24.02.1947.   

                                                                   Adrese Lāčplēša iela  Jelgavā 19-20, LV 3002 

                                                   Mobilais tālrunis 29117625 

                                                             E-pasts margarita.kaltigina@rpiva.lv 

                                                                Fakss - 

Izglītība  

                                                        Laika periods 1964.-1969.  

                         Piešķirtā izglītības dokumenta Diploms, nr. 787109 

                                        nosaukums/Piešķirtā Vācu valodas un literatūras pasniedzēja 

                                                     kvalifikācija  

                           Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

                                                         Laika periods 1991.-1993 

                          Piešķirtā izglītības dokumenta Diploms, nr. 001157 

                                          nosaukums/Piešķirtā  

                                                      kvalifikācija Dr.paed. 

                            Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Darba pieredze  

                                                      Laika periods No 12.2003. līdz šim brīdim 

                         Profesija vai ieľemamais amats Valodu katedras vadītāja, profesore 

                               Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

                                                                 adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083  

                                                                Nozare Pedagoģija 

  

                                                      Laika periods 11.2001.-12.2003.  

                         Profesija vai ieľemamais amats Svešvalodu katedras vadītāja, asoc.profesore 

                               Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

                                                                 adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083 

                                                                Nozare Pedagoģija 
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Prasmes 

                                     Valodu prasmes Valoda   Saprotu Runāju Rakstu 

Latviešu teicami teicami teicami 

Vācu  teicami teicami teicami 

Angļu  labi labi labi 

Krievu  teicami teicami teicami 

                                  Datora lietošanas prasmes Microsoft Word    Ļoti labi 

Interneta tīkls        Teicami 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Semināri Piedalīšanās Baltijas valstu Hāgenas projektā 

iesaistīto docētāju seminārā “Semināra 

didaktika” Rīgā 2000.; 

Piedalīšanās seminārā par interneta lietošanu 

svešvalodu mācību procesā Rīgā 2000.; 

Seminārs “Creating synergy for the learning 

of subsequent languages” Eiropas moderno 

valodu centrā Grācā (Austrija) 2000.; 

Seminārs “Tertiärsprachenunterricht” 

Minhenē (Vācija) 2001.; 

XII starptautiskais vācu valodas skolotāju 

kongress Lucernā (Šveice), sekcijas 

“Zweisprachiges Sach(fach)unterricht” 

vadīšana 2001.; 

 Piedalīšanās reģionālajā seminārā “Didactic – 

methodical Concepts of Tertiary Language 

Teaching: “German after  English” in the 

Baltic and Scandinavian Countries” Rīgā un 

semināra koordinēšana sadarbībā ar Gētes 

institūtu un Eiropas Moderno valodu centru, 

2001.; 

Piedalīšanās starptautiskā seminārā “Nach 

welchen Werten wollen wir leben, für welche 

Werte wollen wir streiten?” Zonenbergā , 

(Vācija) 2002.; 
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Piedalīšanās 3. Baltijas valstu Vācu valodas 

skolotāju dienās Tallinā (Igaunijā) 2002.; 

Piedalīšanās starptautiskā seminārā 

“Zukunftschancen der deutschen Sprache in 

Mittel-, Südost- und Osteuropa” Grācā 

(Austrijā), 2002.; 

Seminārs “Effizientes Lernen und Erleben von 

mehreren Fremdsprachen” Grāca, (Austrija), 

2003.; 

Europa – Lehrerseminar (Otzenhausen, 

Luxenburg), 2004.; 

Seminar für Lehrämter an Berufskollegs 

(Gelsenkirchen), 2004.; 

Tonspuren – eine musikalische Reise durch 

Österreich (Innsbruck, Wien), 2004.; 

Internationalisierung der Europäischen 

Bildungsarbeit (Straßburg), 2004. 

Uzľēmēju izglītības dienas Rīgā, 

2006.g.septembrī 

 

Konferences Foreign Languages at Universities Today and 

Tomorrow, Tartu, 2000.; 

School in Lithaunia: the past, the present, 

Klaipēda, 2000.;  

Svešvalodas profesionālajai darbībai, Rīga, 

2000.; 

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8. 

Ikgadējā zinātniskā konference, 2000.; 

Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija. 

Rīga, 2001.; 

Mehr Sprache – mehrsprachig mit Deutsch, 

Lucerna, 2001.; 

Modern Languages in the Knowledge Society, 

Kauľa 2002.; 

Zukunftschanzen der deutschen Sprache in 
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Mittel-, Ost- und Südeuropa, Grāca, 2002.; 

Svešvalodas profesionālai un zinātniskai 

darbībai, Rīga, 2002.; 

Teacher education in IXX Century: changing 

and perspectives, Šauļi, 2002.g.; 

Izglītības zinātne un pedagoģija mūsdienu 

pasaulē, Rīga, 2003.; 

Radoša personība II, Rīga, 2003.; 

Radoša personība III, Rīga, 2003.; 

Teorija un prakse skolotāju izglītībā, Rīga 

2004.; 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības  Izglītībā, 

Rīga, 2006.; 

K.Barona konference „Bērnības pieredze: 

kultūras aspekti” Rīga, 2006. 

 

                                                               Projekti Piedalīšanās starptautiskā pilotprojektā ar 

Hāgenas tālmācības universitāti un Gētes 

institūtu “Maģistru studijas vācu valodas 

skolotājiem” (semināru vadītāja 1998.-2000.g.) 

                

                               Publikācijas (nozīmīgākās) Kleinkind, Grundschüler, Teenager. R., „Vārti“ 

1999.- 39 lpp. 

Fehler und autonome Lerner./ Paradigmatika, 

Sintagmatika ir kalbos funkcijos. Kaunas, 

2000,S. 106.-108. 

Wozu Literatur im berufsbezogenen 

Deutschunterricht? Svešvalodu skolotājs. 

Eiropa. Globalizācija., Rīga., Raka, 2002. 71.-

76.lpp.  

Svešvalodu skolotāja kompetences. Svešvalodu 

skolotājs. Eiropa. Globalizācija., Rīga., Raka, 

2002. 26.-32.lpp.  

Zweisprachiger Sach (fach)unterricht./ 

Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu 
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pasaulē. LU raksti, 655. sēj. R., 2002, 259. – 

267. lpp. 

Svešvalodu skolotāja standarta izveides 

pedagoģiskie aspekti. Zin.konf. krājums I 

“Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”: 

RPIVA, Rīga. 2004; 110. – 115. lpp 

Mācību motivācijas veicināšanas iespējas 

svešvalodu apguvē augstskolā. RPIVA 

Zinātniskie raksti IV; Rīga., 2004: 170.–177. 

lpp. 

Deutsch in Lettland: gestern, heute und 

morgen. Zukunftschancen der deutschen 

Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa; 

Wien, Verlag für Literatur- und 

Sprachwissenschaft, 2004. S.300 – 304 

Eiropas Valodu diena RPIVA – viens no 

augstskolas desmitgades pasākumiem. ./ 

Izglītība un Kultūra, 2004.gada 28.oktobrī. 

Wie bilden wir Fremdsprachenlehrer aus? / 

Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu 

pasaulē: LU Raksti. 678. sējums / Zinātniskā 

redaktore prof. I.Kangro. Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2005. 77. – 82.lpp. 

Studentu valodu prasmes un gatavība darba 

tirgum Latvijā. RPIVA zin.konf.2006 

Hypertext as a means of perfection of self-

dependent studies for students.ATEE 

konf.2006. 

 

Zinātniskais un organizatoriskais  

                                  darbs pēdējo 6 gadu laikā 

Maģistru un doktora darbu vadīšana un 

recenzēšana. 

RPIVA Zinātnes padomes priekšsēdētājas 

vietniece. 

Starptautisko konferenču organizēšana:  

-XII starptautiskais vācu valodas skolotāju 
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kongress Lucernā (Šveice, 2001), sekcijas 

vadība; 

-Didaktiskās pieejas vācu valodas mācīšanā 

pēc angļu valodas, 2001.g. Rīgā, Eiropas 

Moderno  valodu centra uzdevumā 

sadarbībā ar Gētes institūtu; 

-Skolotājs 21.gadsimtā. RPIVA (2001.) 

Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija 

(2002.). 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā 

(2006.). 

Zinātnisko konferenču materiālu krājumu 

sagatavošana (2001., 2002.,2006.). 

Studiju programmu izstrāde un vadīšana 

(Specializācija “Vācu valodas skolotājs 

pamatskolā”, profesionālā bakalaura izglītībā 

skolotāja studiju programma “Svešvalodu 

skolotājs pamatskolā”, programma jaunas 

kvalifikācijas iegūšanai “Angļu valodas 

skolotājs pamatskolā”). 

Svešvalodu skolotāja standarta izveides darba 

grupas locekle.  

Mācību līdzekļu izstrāde studentiem vācu 

valodas apguvei profesionālajām vajadzībām. 

Mācību līdzekļu recenzēšana (I.Braslo, I.Tiļļa ” 

Inmitten”, u.c.). 

 

Akadēmiskie, zinātniskie  

                                            grādi un nosaukumi 

1993. Dr. paed. Latvijas Universitātes 

habilitācijas un promocijas padome; 

1999. Asoc.prof. Latvijas Universitātes 

pedagoģijas zinātnes paplašinātā habilitācijas 

un promocijas padome. 

2005.Profesore – LU Pedagoģijas zinātľu 

nozares profesoru padomes lēmums 

28.06.2005. 
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Pētījumu virzieni Valodu saskarsmes jautājumi; 

Valodu apguve; 

Svešvalodu skolotāju izglītība 

Sabiedriskais darbs Zonenbergas biedrības Latvijā dibināšana 

(2000.g.) un vadīšana līdz 2004.g. ; 

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) 

eksaminācijas centra dibinātāja (1999.) un tā 

vadītāja Latvijā līdz 2005.g.; 

Latvijas Zinātnieku savienības Padomes 

locekle. 

 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Anda Kauliņa 

Dzimšanas dati 1968. gada 21. martā 

Adrese Hipokrāta iela 45-1, Rīga 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
29476514 

E- pasts 

Fakss 

anda_darbi@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998.-2004. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studijas psiholoģijas doktorantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

 

Laika periods 1993. – 1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms, 

Maģistra grāds psiholoģijā (Mg.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

 

Laika periods 

 

1989.-1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms,  

bakalaura grāds psiholoģijā,  psihologa asistenta kvalifikācija, 

pedagoģijas un psiholoģijas skolotāja kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

 

Laika periods 

 

1974.- 1986. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 
Limbaţu 1. vidusskola 
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Darba pieredze  

Laika periods 1995. - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore, docente 

 

Laika periods 

 

1998.- 2006. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA profesionālās studiju programmas „Psihologa 

asistents”direktore 

 

Laika periods 

 

2001.-2003. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Izglītības psiholoģijas katedras vadītāja 

 

Laika periods 

 

1995.-1998.  

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA  - Skolas un ģimenes psihologu profesionālās studiju 

programmas direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola,Psiholoģijas 

fakultāte  

Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

Nozare Psiholoģija, izglītība 

 

Laika periods 

 

2005.-2006. 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģe  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

V/A Sociālās integrācijas centrs Sociālā darba daļa 

Psiholoģiskais dienests 

Nozare psiholoģija 

 

Laika periods 2003.-2005. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SPPI 

Nozare psiholoģija 

 

Laika periods 1994.-patreiz 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģe 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 93. vidusskola  

LV-1082, Sesku 72, Rīga 

Nozare psiholoģija 

 

Laika periods 1993.-1994. 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģe 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

A/S “Vācijas – Latvijas banka” 

Bērnu sanatorija “Bulduri”- 

Nozare psiholoģija 

 

Laika periods 1990.-1993. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Limbaţu 1. vidusskola 

Rīgas ielā 28, Limbaţi, LV 4001. 

 

Nozare izglītība 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi labi 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

 

Papildu informācija 

Semināri 

2005. Starptautisks seminārs Tallinā „Procesuālā psiholoģija”. 

Sertifikāts. 

2005. Starptautisks seminārs Pēterburgā „Process kā dzīve”. 

Sertifikāts. 

1999. Seminārs “Psiholoģiskā konsultēšana”. Apliecība. 

1999. Skolēnu karjeras attīstīšana pamatskolā un vidusskolā. 

Apliecība 

1997. Ģimenes terapija un konsultēšana. Apliecība. 

1996. Psihoterapijas metoţu izmantošana ģimenes 

konsultēšanā. Apliecība. 
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Kursi  

 

2006. Microsoft Unlimited Potential kursi „Prezentācijas 

pamati”. Sertifikāts 

2006. SIA „Baltic consultants” kurss „Eiropas sociālā fonda 

projektu sagatavošana, īstenošana, vadība”. Apliecība. 

2006. Wodkoka- Dţonsona intelekta testa lietotāja sertifikāts. 

1999. 2006. Piedalīšanās Wodkoka-Dţonsona intelekta testa 

adaptēšanā Latvijā. Apliecība. 

 

Konferences 2005. Starptautiskā skolu psihologu konference Grieķijā, 

Sertifikāts. 

2001. Starptautiskā skolu psihologu konference Francijā. 

Sertifikāts. 

2001. RPIVA Starptautiskā konference “Personības brieduma 

psiholoģiskie aspekti”. Sertifikāts. 

2000. IV Starptautiskā Baltijas psihologu konference. 

Sertifikāts. 

1997. XXI Starptautiskā skolu psihologu konference. 

Apliecība. 

 

Projekti 
ESF un Invalīdu un viľu draugu apvienības „Apeirons” 

apmācība „Eiropas sociālā fonda projektu sagatavošana, 

īstenošana, vadība”, projekta nr. 

VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0123/34 (2006.gads) 

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Invalīdu 

nodarbinātības veicināšana” aktivitāte 9.1. (2005.-

2006.gads) 

ESF projekts „Jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācība 

dekoratora palīga profesijā”( 2006.gads)  
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 Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta 

„Profesionālās orientācijas plānošanas pasākumu attīstība 

SIC” (2005.- 2006.gads) 

  EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 

9.aktivitāte (2005.gads) 

Publikācijas The algorithm of the dialogic method//Promoting the well- 

being of children and youth: A challenge for the school, the 

family and the school psychologist: 27.skolu starptautiskās 

konferences matetriāli, Athens, Greece, 2005, 102.lpp. 

 

The definition and goal of the integrative eclectic approach// 

Promoting the well- being of children and youth: A challenge 

for the school, the family and the school psychologist: 

27.skolu starptautiskās konferences matetriāli, Athens, Greece, 

2005, 102.lpp. 

 

Adaptācijas fenomens: būtība, nozīme, iespējas.//Bērna 

psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana, pārejot no 

sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība. 

Rīga, 2002 (8 lpp.) 

 

Connection Between social intellect and social adaptation in 

the young teenagers// Psychology & education for the 21 st 

century: skolu psihologu starptautiskās konferences materiāli. 

– Dourdan, 2001, 75. lpp. 
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datums  paraksts 

 
Socializācijas īpatnības pusaudţu vecumā.// Sociālā 

pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā 

sociālajā vidē I: Starptautiskās konferences materiāli, R., 

"Vārti", 2000. 

 
Adekvāta pašvērtējuma veidošanas iespējas pusaudţu atbalsta 

grupās.// Scientica est potentia: RPIVA Zinātniskie raksti II. – 

R.: RPIVA "Vārt", 1999. – 0,8 a.l. 

Возможности поддержки в развитии адекватной 

самооценки у подростков.// 2 международная 

конференция. – Гродно: ГУ, 1999. – 0,1 a.l. 

 Самооценка подростка в процессе социализации. 

Международная научная конференция: Санкт - 

Петербурский университет им. Герцена. - Санкт – 

Петербург:  Санкт - Петербурский ПУ, 1999. – 0.15 a.l. 

Papildinājumi 

 

 

Docējamie kursi 

Vispārīgā psiholoģija, saskarsmes psiholoģija, eksperimentālā 

psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, izglītības psihologa 

darbs praksē, motivācija un  komunikācija, karjers izveide un 

pilnveidošana. 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

UVIS KOZLOVSKIS 

Dzimšanas dati 16.05.1972. 

Adrese Rīga, Visvalţa iela 3a-144 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7504029, 7286617 

9101886 

E- pasts 

 

uvis.kozlovskis@lrp.gov.lv 

 

Izglītība  

Laika periods 

 

2000 – 2002  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms 

sociālo zinātľu maģistrs tiesību zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Rīga, Raiľa bulv. 19 

Laika periods 1992-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms 

jurists 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte. Rīga, Raiľa bulv. 19 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

01.09.2002. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola 

Rīga, Imantas 7. līnija 1 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 

 

20.10.1998. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats prokurors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Prokuratūra, Ziemeļu rajona prokuratūra 

Rīga, Kr.Valdemāra 17 

Nozare Jurisprudence 
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datums  paraksts 

Laika periods 05.03.1991. – 19.10.1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Iecirkľa inspektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Latgales pr-tas Policijas pārvalde 

Rīga, Gogoļa 7a 

Nozare 

 

 

jurisprudence 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

latviešu dzimtā   

krievu teicami teicami teicami 

angļu  vidēji vidēji mazliet 

 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets  

 

Citas prasmes BC kategorijas autovadītāja apliecība 

  

Papildu informācija 

Kursi  

 

2004. gadā – Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 

psiholoģijas institūts, tālākizglītības programma “Augstskolas 

didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 
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Curriculum Vitae 
 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Silvija KRISTAPSONE  

Dzimšanas dati 14.03.1959 

Adrese Zemturu 14, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV@!^& 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

29115599 

E- pasts 

Fakss 

s.kristapsone@inbox.lv  

Izglītība  

Laika periods 

 

1998 - 2002  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

doktorantūra, apakšnozare - Statistika 

 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1996 - 1998  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

maģistratūra,  apakšnozare - Statistika 

 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1977 - 1982  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studente, Tautsaimniecības plānošanas specialitātē  

 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

LVU Ekonomikas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods No 2000. līdz šim 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagogijas un izglītības vadības augstskola 

Profesija vai ieľemamais amats Docente  

Laika periods No 2004 janvāra līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums LU EVF 

mailto:s.kristapsone@inbox.lv
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Laika periods 1998-2003  

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums LU PPF Psiholoìijas katedra 

Laika periods 1992 -1998   

Profesija vai ieľemamais amats Studiju procesa administratore 

Darba vietas nosaukums LU PPF Psiholoģijas katedra 

Laika periods 1990 -1992    

Profesija vai ieľemamais amats inţeniere 

Darba vietas nosaukums LU Skolu psiholoģiskais dienests 

Laika periods 1985 -1990    

Profesija vai ieľemamais amats sekretāre 

Darba vietas nosaukums Latvijas Tiesu ekspertīţu zinātniskās  pētniecības laboratorija 

Laika periods 1982 -1985    

Profesija vai ieľemamais amats inţeniere 

Darba vietas nosaukums Latvijas PSR Centrālā statistikas pārvalde 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets  

 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

 

 

 

Publikācijas   1. Kristapsone S.(2000)  Mortality Caused by external reasons 

of Death in Latvia in the1990s. Hymanities and social Sciences 

Latvia 3(24)/99,  University of Latvia,   p.97 - 113 

2.  Kristapsone S. (2000). Narkomānijas saistība ar sabiedībai 

nevēlamām parādībām// Sociālā pedagoģija un personības 

psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē.- R.:Vārti – 

236-243 lpp. 

3. Kristapsone S.(2001) Statistic Characterization of Deviant 

Behaviour of Minors in   Latvia in1990-ies//IV International 

Baltic Psychology Conference New  Developments in the 

Baltics: Theory and Practic Proceedings. University of 

Latvia.Riga. – 197-211 p. 

4. Kristapsone S.(2001) Nepilngadīgo deviantās uzvedības 

statistiskais raksturojums 90.-to gadu Latvijā//LU  

Ekonomikas un vadības fakultātes 59. zinātniskās   
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datums  paraksts 

conferences referāti.– Rīga, LU – 30-41 lpp. 

5.  Kristapsone S.  (2002)Correlations of Latvian criminality 

and socioeconomic  phenomena in  nineties.//Tradicionālais un 

novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgāattīstībā. Starptautiskās 

zinātniskās conferences materiāli. Rēzekne -  69-78 lpp. 

6. Kristapsone S.(2002) Noziedzību noteicošie sociāli 

ekonomiskie faktori Latvijā.//  Latvijas Universitātes 

zinātniskie raksti. 647. Ekonomikas un vadības  zinību 

attīstības problēmas, IV. -  Rīga: LU, 397-408 lpp. 

7.  S.Kristapsone.(2002)  The incidence of HIV infections and 

AIDS in Latvia and world//Hymanities and social Sciences 

Latvia 2(35)/2002. – Rīga: University of  Latvia. – 139–155 p. 

8.  Tiltiľa I., Škuškovnika D.,  S.Kristapsone. (2002) 

Components of Teachers‟ Job Motivation in Latvia. // Decade 

of Reform: Achievements, Challenges, Problems. – Rīga, 

Izglītības soļi,  – 16 -24 lpp. 

9.Kristapsone S.  (2003). Noziedzību noteicošie sociāli 

ekonomiskie faktori Latvijā 1996.-2000. gadā. // Latvija 

Universitātes raksti 658 sējums.  Ekonomika, I.   – Rīga: 

Zinātne –  133-146.lpp. 

10. Kristapsone S. (2004). Četrpadsmit līdz astoľpadsmit gadu 

vecu  pusaudţu un jauniešu demogrāfiskais un sociāli 

ekonomiskais raksturojums //  Latvijas Universitātes raksti. 

2004. 671. sējums. Ekonomika, III Rīga:  Zinātne.- 180.- 

191.lpp. 

11.Kristapsone  S.(2004). Socioeconomic Consequences of 

Alcohol Abuse  at the Turn of the 21
st
 Century in Latvia.//  

Humanities and Social  Sciences Latvia. Population  and labour 

force. 4(44)/2004.  – Riga:  University of Latvia -  98-113 p. 

 12.Kristapsone S.  (2005) Pusaudţu un jauniešu sociāli  

demogrāfiskās  un ekonomiskās  atšķirības pilnās un nepilnās 

ģimenēs// Latvijas Universitātes raksti. 2005. 689. sējums. 

Ekonomika, IV-  Rīga:  Zinātne - 148.- 160. lpp. 

 13.  Kristapsone S. (2006).  Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves 

cēloľu izmaiľas  1990.–2004. gadā// Latvijas Universitātes 

raksti. 2006     

Monogrāfijas: 

 Kristapsone S. (2003). Noziedzība Latvijā (Noziedzību 

noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā 90. gados). – 

Rīga: RAKA- 203 lpp. 

Mācību literatūra:  

 1. Raščevska M,  Kristapsone S.(2000) Statistika psiholoģijas 

pētījumos. –  Rīga:Izglītības soļi, 2000. – 353 lpp. 

2. Kristapsone S.  (2003).  Statistika. Tālmācības studiju 

kurss.- Rīga: SIA  “Latvijas Uzľēmējdarbības un 

menedţmenta akadēmija” – 324 lpp. 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Viktorija Kuzina 

Dzimšanas dati 28.05.1947. 

Adrese Kalnciema 101 – 68, Rīga, LV 1046 

Tālrunis 7808126 

Mobilais tālrunis 26770085 

E-pasts viktorija.kuzina@rpiva.lv 

Fakss - 

Izglītība  

Laika periods 1965.-1971. 

Piešķirtā izglītības dokumenta ŠČ 348397 

nosaukums/Piešķirtā Filoloģe 

  kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Laika periods 1988.-1991. 

Piešķirtā izglītības dokumenta CD 000748 

nosaukums/Piešķirtā Filoloģijas zinātľu kandidāte, filoloģijas zinātľu 

kvalifikācija doktore 

Izglītības iestādes nosaukums LZA 

  

Darba pieredze  

Laika periods 2004.- 

  Profesija vai ieľemamais amats Profesore 

  Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083 

Nozare Valodniecība 

  

Laika periods 1994.-2003. 

  Profesija vai ieľemamais amats Asoc.prof., RPIVA Humanitāro zinātľu katedras vadītāja 

 Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083 

Nozare Valodniecība 
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Prasmes   

Valodu prasmes         Valoda  Saprotu Runāju Rakstu 

Latviešu

  
teicami teicami teicami 

Krievu  teicami teicami teicami 

Angļu labi videji videji 

Vācu teicami labi labi 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word-teicamas zināšanas 

Internets- teicamas zināšanas 

Papildu informācija  

Konferences  Ukrainā (Kijevā), Krievijā (Maskavā, Sanktpēterburgā), 

Baltkrievijā (Grodľā), Lietuvā (Šauļos, Kauľā), Polijā 

(Varšavā, Gdaľskā, Rţešovā), Čehija (Olomouca), 

Daugavpilī, Liepājā, Rīgā. 

 

 

Projekti 2000. Latviešu valodas institūtā. Tēma “Valodas 

funkcionālie un sociolingvistiskie aspekti” 

2000. Eirointelekta projekts “Latviešu valodas 

videokurss”. 

Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās 

pētniecības jomā, 2007. gada marts – aprīlis. 

Valsts pētījumu programmas “Letonika: pētījumi par 

vēsturi, valodu un kultūru” projekts “Vecumu grupu 

valodas Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras 

aspekts”, 2005. – 

Publikācijas Kuzina V. Latviešu valoda: Videokurss. Videokasetes. – 

R.: Eirointelekts, 2000. – 242  lpp. 

Kuzina V. Valodas prasmei. R.: Pētergailis, 2004. – 126 

lpp. (Iesniegts). 

Kuzina V. Latviešu valodas videokurss latviešu 

sarunvalodas apguvei. Ţmogus kalbos erdveje. Kaunas 

2001 76. – 79.lpp  

Kuzina V. Eiropas Valodu gads un valodu apguve// 
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Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija: 

starptautiskas zinātniskas konferences materiāli. -  Rīga, 

RaKa, 2002 , 5. – 12.lpp.  

Kuzina V. Latviešu valodas normas un valodas prakse// 

Valodu apguve: problēmas un perspektīva. Zina.rakstu 

krājums. – Liepāja, 2002., 30. – 37.lpp.  

Kuzina V. Vārdnīcas un valodu apguve// Baltu valodu 

leksikoloģija un leksikogrāfija: XXXI zinātniskās 

konferences materiāli. Sanktpēterburga: Filoloģijas 

fakultāte, 2002,  

24. – 26.lpp.  

Kuzina V. Latviešu valoda kā nacionālās izglītības satura 

pamats// Teorija un prakse skolotāju izglītībā: 

starptautiskas zinātniskas konferences matedriāli (ISBN 

9984-689-98-0). Rīga, Petrovskis un Ko, 2002, 301. – 

306.  

KuzinaV. Latviešu valodas vieta vērtībizglītībā. // Teorija 

un prakse skolotāja izglītībā II. – Rīga, 2004, 570.– 

575.lpp. 

Кузина В. Русско – латышские языковые контакты в 

сфере фразеологии. В сб. «Language, Kulture, Teaching 

and Upbringing», Rzeszow, 2004, 257. – 262. 

Kuzina V. “Koptas valodas jautājumu risinājumi 

normatīvajos avotos”/Valodu apguve: Problēmas un 

perspektīva IV.Zinātnisko rakstu krājums, Liepāja:Lie 

PA, 2005, 49.-54.lpp. 

Kuzina V. О новом в преподавании языков в Латвии 

(Ţmogus kalpos erdveje 4 Moksliniu straipsniu rinkinys. 

Kaunas, 2005. 301.-306.lpp. 

Kuzina V., M.Kaltigina, M.Leikarte, I.Kļava,”Studentu 

Valodas prasmes un gatavība  darba tirgum 

Latvijā/Teorija praksei mūsdienu  sabiedrības 

izglītībā.Zin. raksti, konf. Mat.,Rīga, RPIVA, 2006.,200.-

207.lpp.  

“Русский язык в прошлом, настоящем и будущем в 



   

  141 

Латвии”, РОSSIСА ОLОМUCENSIA, 423. – 431.lpp. 

„Bērnu vārdu krājuma bagātināšanas iespējas pirmsskolā 

un sākumskolā”, New Dimensions in the Development of 

Society, Jelgava, 259 – 267. lpp. 

Literārās valodas valodas normas un valodas prakse, 

Балтийские языки: культура, речи и стилистика. 

Санкт Петербург, 24 -25.lpp. 

Zinātniski pētnieciskās  

darbības virzieni 

Leksikoloģija, leksikogrāfija, frazeoloģija. 

Sociolingvistika, valodas kultūra. 

Terminoloģija, funkcionālā stilistika. 

Matemātiskā lingvistika. 

Akadēmiskā darbība 2000. – 2007. Docē kursus “Mūsdienu latviešu literārā 

valoda”, “Valodas kultūra”. „‟Stilistika‟‟, „‟Leksikoloģija 

un frazeoloģija‟‟ 

Darbība zinātniskās un 

profesionālās organizācijās 

Latvijas Profesoru asociācijas locekle. Starptautiskā 

Frazeologu asociācija – locekle RPIVA Zinātľu padomes 

locekle, RPIVA VEN Domes locekle. 

Atzinība ārzemēs un Latvijā IZM Atzinības raksts projektu konkursā “Eiropas 

atzinības zīme valodu apguvē”. 

2004. RPIVA rektora atzinība par nozīmīgu devumu 

RPIVA izveidē un attīstībā; 

2002. Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība par 

atsaucību un līdzdalību projektu konkursā „Eiropas 

atzinības zīme valodu apguvē“; 

RPIVA rektora atzinība par ieguldījumu  zinātnes 

attīstības veicināšanā un mācību metodiskajā darbā 

augstskolā; 

1996. Latviešu valodas institūta pateicība par darbu 

valodniecībā; 

1994. Valsts valodas centra pateicība par aktivitāti 

latviešu valodas kā valsts valodas atdzimšanas 

veicināšanu. 

Dānijas zinātnieki (eksperti) atzinīgi novērtēja devumu 

zinātnē. 

Grants 2000. Latviešu valodas institūtā. Tēma “Valodas 
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funkcionālie un sociolingvistiskie aspekti”; 

2000. Eirointelekta projekts “Latviešu valodas 

videokurss”. 

Organizatoriskā darbīb 

 

a 

2001. Starptautiskās zinātniskās konferences “Valoda un 

augstākā pedagoģiskā izglītība” organizatore (RPIVA). 

Starptautisku zinātnisku konferenču plenārsēţu un sekciju 

vadītāja (Gdaľska, Kauľa, Rīga, Liepāja). 

RPIVA Zinātnisko rakstu krājumu redkolēģijas locekle. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum vitae 
  

   

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Līga Lapsa  

Dzimšanas dati 1968.gada 22.aprīlis   

Adrese Lapegļu 6-23, Kuldīga, LV-3301 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

3322267 

26365861 

E- pasts Ilapsa68@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 

28.09.2004.-15.01.2008. 

Piešķirtā izglītības dokumenta       

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Profesionālās augstākās izglītības diploms 

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  

Laika periods 01.09.1986.-20.06.1992. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr 100530 

Angļu valodas un literatūras skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

1992-2008 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kuldīgas Centra vidusskola 

Dzirnavu 6 

Nozare Pedagoģij a 

  

Laika periods 2004-2008 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas metodiskās apvienības vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kuldīgas rajona padomes Izglītības pārvalde 

Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV-3301 

Nozare Izglītība 
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datums  paraksts 

 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Latviešu labi labi labi 

Angļu labi labi labi 

 Krievu labi labi labi 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office Word 

Papildu informācija 

Semināri 

 

24.10.2007-25.10.2007  ,,Darba organizācija un 

metodika rajona metodisko apvienību vadītājiem, īstenojot 

vispārējās izglītības saturu" ( 18 stundas),Latvijas Universitāte, 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

23.01.2007  ,,Mācīšanās un uzvedības motivācija, tās korekcijas 

iespējas"( 12 stundas), Pedagoģiskās meistarības skola 

24.04.2006     ,,Angļu valodas, tās mācīšanas metodikas un 

pārbaudes darbu veidošanas attīstības tendences"( 36 stundas), 

ISEC 

2004-2008    Angļu valodas centralizētā eksāmena rakstu daļas  

vērtētājs 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Anita Lasmane 

Dzimšanas dati 1954. gada 11. novembrī 

Adrese „Mazliepadas”, Lībagu pagasts, Talsu rajons, Latvija 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

29115177 

E- pasts 

Fakss 

anita.lasmane@rpiva.lv; anital@lanet.lv 

Izglītība  

Laika periods 2006.09. – 2008.12.. 

 Studijas RSEBAA profesionālajā maģistra studiju programmā 

„Personāla vadība” 

 

Laika periods 

 

1998. – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

profesores, psihoterapeites Allas Spivakovskas  meistarklases  

psihoterapijā, izdota apliecība Nr. H-000735 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Universitātes Praktiskās psiholoģijas akadēmija  

 

Laika periods 

 

1993. – 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. C-D 001471.“Skolotāja paškoncepcijas un skolēna 

personības identitātes veidošanās mijsakarības” (attīstības 

psiholoģija), Dr.psych. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes doktorantūra 

 

Laika periods 

 

1994. – 1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

studijas sociālo zinātľu bakalaura psiholoģijā studiju 

programmā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

 

Laika periods 1975. – 1980. 

Piešķirtā izglītības dokumenta diploms Nr. 710350  
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nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

kvalifikācija- latviešu un krievu valodas un literatūras skolotājs 

vidusskolā 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils pedagoģiskais institūts 

 

Laika periods 1972. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums Rojas vidusskola 

 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods No 01.06.2004.  

Profesija vai ieľemamais amats asociētā profesore sociālās psiholoģijas apakšnozarē  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare Psiholoģija 

 

Laika periods 

 

no 01.09.2006.  

Profesija vai ieľemamais amats Profesionālās 2. līmeľa augstākās izglītības studiju 

programmas „Personāla vadība” direktore 

 

Laika periods 

 

2002.- 2003.  

Profesija vai ieľemamais amats Sociālo zinātľu maģistra psiholoģijā studiju programmas 

direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare Psiholoģija 

 

Laika periods 

 

1998.g. – 2004.  

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Psiholoģijas katedrā, no 2000. gada Psiholoģijas fakultātē 

Nozare  
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Psiholoģija 

Laika periods 1995.-1998.g.  

Profesija vai ieľemamais amats konsultante 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Tukuma rajona Izglītības iestāţu Psiholoģiskās palīdzības 

centrs 

Nozare Psiholoģija 

 

Laika periods 

 

1994.-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģijas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Tukuma rajona Zemgales vidusskola 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 

 

1990. – 1994.  

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Saldus rajona Kalnu vidusskolā 

Nozare skolvadība 

 

Laika periods 

 

1989.-1990.g. – 

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Saldus rajona Kalnu vidusskolā 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 

 

1984. - 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Valmieras rajona 23. arodvidusskolā 

Nozare skolvadība 

 

Laika periods 

 

1980. - 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Valmieras rajona 23.arodvidusskolā 
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Nozare Izglītība 

Prasmes 

                     Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

latviešu labi labi labi 

krievu labi labi labi 

vācu labi labi labi 

angļu labi labi  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office programmas, SPSS datu analīzes programma, 

Internets 

Citas prasmes  

Papildu informācija  

Semināri āri 2008. gada aprīlis – B2Binfo organizētais „Personāla apmācības 

un attīstības forums 200”, Rīga  

                                                               2007. gada marts – augusts – Veselības institūta Baltijas 

Mākslas terapijas centrs, N. Purnis vadītais seminārs – treniľš 

„Mākslas terapija organizācijā – darbs ar personālu”, 80 

akadēmiskās stundas, apliecības Nr. 0002/27.08.07./NP 

 2006. gada aprīlis – maijs – Leipcigas Universitātes Darba un 

organizāciju psiholoģijas institūta profesoru K. Otto un G. 

Moras lekciju kurss par darba, organizāciju psiholoģijas un 

personāla vadības aktuāliem jautājumiem pasaulē 

 2003. gada 1.- 7. maijs- pieredzes apmaiľa Leipcigas 

Universitātes Psiholoģijas fakultātē Darba un organizāciju 

psiholoģijas institūtā, kopējas pētījumu programmas 

organizāciju un sociālajā psiholoģijā izstrādāšana. 

 Supervīzijas no 2002 gada (psihoterapeite A.Baltmugure, 

Rīga) 300 stundas. 

 No 2001.- 2003. g. studijas Sankt-Pēterburgas Universitātes 

Psiholoģijas fakultātē „ Integratīvās pieejas konsultēšanā un 

terapijā” . 

 Seminārs-praktiskās nodarbības „Psiholoģiskā konsultēšana” 

1. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 430 (4180); 2. līmenis, 40 

stundas, apliecības Nr. 766 (4516), 2000.g. 

 Seminārs- praktiskās nodarbības ”Ģimenes psihoterapeitiskā 

konsultēšana” 24 stundas, apliecības Nr. 563 (4313), 2000. g. 
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 Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centra programma 

„Skolēnu arodkonsultēšanas pamati”, 80 stundas (sertifikāts 

Nr. 13; 1995.g.). 

  

Konferences 

Referāti 

 

Starptautiskās konferencēs un kongresos 

Referāts IV Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” – „Motivācijas 

sistēmas Latvijas organizācijās – ieguvumi un riski”, 2008. 

gada 14. aprīlis 

Referāts III Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” – „ Pusaudţu 

psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem 

saistība”, Rīga, 2006. gada 7. aprīlis 

Piedalīšanās Eiropas Centra darba ľēmēju, Latvijas Kristīgās 

akadēmijas un Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra 

konferencē „Atrasts Amerikā – kāpēc? Migrācija: teoloģiskie, 

cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti”. Rīga, 10. – 11. 

11. 2005. 

LU 63. zinātniskā konference. Psiholoģijas sekcija. Referāts „ 

Psihiskās realitātes atspoguļojums valodā. Teorētiskie aspekti.” 

Rīga, 10.02.2005. 

Referāts Jaroslavļas Universitātes Metodiskajā seminārā 

„Teorētisko pieeju un koncepciju integrācijas jautājums 

psiholoģijā”, 2004. gada 11. – 15. aprīlis, 

ATEE konference, Rīga, 2003. 

Starptautiska konference „Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā”, 2002., Rīga, RPIVA 

Baltijas psihologu konference, 2002., Tartu, 

Eiropas psihoterapeitu konference „Rietumi- Austrumi”, 2001., 

Maskava 

Piedalīšanās Starptautiskā konferencē „Bezapziľas reţija”, 

2001., Kannas 

Starptautiskās konferences „Radošas personības 

attīstība”2000., 2001., Rīga, RPIVA. 
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Cita veida zinātniski praktiskās konferencēs 

Zinātniski prakstiskā konference „Psiholoģija: teorija un 

prakse”, Latvijas Prakstisko psihologu asociācija, 2003.g. 31. 

maijs, referāts „Organizācijas kultūras izpētes metodika”. 

 

Projekti  Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes 

infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā” projekts 

„Cilvēkresursu vadības pētījumu metodoloģijas attīstība”, 

projekta kods 0018 (2007., projektu īsteno RPIVA Vadības un 

ekonomikas nodaļa, projekta vadītāja) 

Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes 

infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā” projekts 

„Personāla vadības zinātnes un prakses attīstība Latvijā un 

pasaulē” (2006. – 2007., projektu īsteno RPIVA Vadības un 

ekonomikas nodaļa, projekta vadītāja) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324 

„Daţādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes 

atspoguļojums valodā”(2004.-2006., projektu īsteno LU 

Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, vadošais pētnieks) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums Nr. 03.0951 „Darba 

dzīves kvalitātes sociālpsiholoģiskie aspekti Latvijas 

organizācijās” (2003.g., vadītāja) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums „Personības 

attīstība multikulturālā vidē” (2001.-2003., projektu īstenoja 

LU PPI, vadošais pētnieks) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums „Personības 

pašizjūta un identitāte”(1999.-2001.g. projektu īstenoja LU 

PPI, vadošais pētnieks) 

Starptautiskie projekti 

2008. 01.04. – 31.05. Latvijas publisko bibliotēku attīstības 

projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros Valsts aģentūras 

„Kultūras informācijas sistēmas” un Datorzinību centra 

projekts „Mūţizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma 

zināšanu sabiedrībā”. Nodarbību vadīšana. 

2007.01.02. – 2007.31.08. Eiropas Sociālā Fonda un biedrības 
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„Lauku partnerība Sēlija” projekts „Motivācijas programma 

sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils rajonā, projekta 

Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0179/76 (sadaļas 

„Personības attīstība” mācību materiāla – 90lpp. – autore un 

nodarbību vadīšanas eksperte 

2006.07. – 2007.07. Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekts 

„Profesionālās pilnveides programmas skolotājiem nozarē 

„Karjera” izstrāde un īstenošana, projekta Nr. 

2006/0092/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0109/0202 

(mācību metodiku recenzente) 

2006.07. – 2007.07. Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekts 

„Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas 

skolotājiem „Komerczinības vidusskolā” izstrāde un 

īstenošana, projekta Nr. 

2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0115/0202 

(mācību metodiku recenzente) 

2000. g. marts – 2001. g. decembris Eiropas Izglītības Fonda 

projekts „ Reshaping the Structure and Focus of Teacher/ 

Trainer Training in Latvia and Lithuania” 

Publikācijas   1.Raksti recenzētos izdevumos 

Lasmane A. „Kreatīvā adaptācija” raksts ţurnālā „Psiholoģija 

mums”, Nr. 6 (19), 26. – 30. lpp. 

Lasmane A., Taukuļa S. (2006). „Sociālo un ekonomikas 

zinātľu 1. un 4. kursu studentu trauksmes un subjektīvās 

labklājības izjūtas sakarības”; raksts ATEE konferences (LU 

PPF) 2006.g. rakstu krājumā (raksts konferences materiālos 

elektroniskā veidā), 12 lpp. 

Lasmane A., Stepule S., Fiļimonova J. (2006). Pusaudţu 

psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem 

saistība.//Zinātniskie raksti. III Starptautiskā zinātniskā 

konference „ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. 

Rīga, RPIVA, 2006., 269. – 277. lpp. 

(2005). LZP granta pētījuma Nr. 04.1324 „Daţādu specialitāšu 
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studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums 

valodā”  ietvaros izstrādāts un LU Zinātľu padome 

apstiprinājusi izmantošanai mācību materiālu „Valodas 

psiholoģija” – 2005. gada decembris, 36 lpp. 

Lasmane A., Mārtinsone K. (2004). Teorētisko pieeju un 

koncepciju integrācijas jautājums psiholoģijā. Jaroslavļas 

Univesrsitātes metodoloģisko rakstu krājums, 2004., 12 lpp. 

Lasmane A., Tunne I., Krūmiľa I., Ābele A. (2003). 

Personības attīstība multikulturālā sabiedrībā.// „RTU 

Zinātniskie raksti”, 2003., 12 lpp. 

D.Medne, I.Tunne, I.Krūmiľa, A.Lasmane (2003). „Skolēnu 

sociālo prasmju attīstība multikulturālā sabiedrībā”krājumā 

„Teachers, Students and Pupils in a Learning Society”, ATEE 

konferences materiāli, Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2003., 43.-

50.lpp 

Lasmane A. (2002). Organizācijas vadītāja pašrealizācijas un 

organizācijas kultūras sakarības.// „Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā”(starptautiskās konferences materiāli), Rīga, RPIVA, 

2002., 63.-69.lpp. 

Lasmane A. (2000). Personības identitātes un kreativitātes 

attīstības likumsakarības.// “Radoša personība”, R., RPIVA, 

2000., 5 lpp.  

2. Mācību publikācijas 

Lasmane A. (2005). Organizāciju psiholoģija II. Tālmācības 

studiju materiāls. Rīga, Biznesa vadības koledţa, 2005., 2006. 

3.Citas zinātniskas publikācijas 

Lasmane A. (2007). Vadītājs un darbinieks – ko viľi sagaida 

viens no otra?//Office Manager, Nr. 27, 3 lpp. 

Lasmane A. (2003). Organizācijas kultūras izpētes metodika.// 

Psiholoģija. Teorija un prakse. Rīga, Latvijas praktisko 

psihologu asociācija, 2003., 12 lpp. 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

 

Personas informācija 

Vārds, uzvārds  

Dzimšanas dati  

Adrese 

 

Tālrunis  

Mobilais tālrunis 

E-pasts 

Santa Laurīte  

13.10.1968.  

Izmēģinātāju 6-38  

Priekuļi, Cēsu raj.  

64130448  

26534619 

santalaurite@inbox.lv  

 

Izglītība  

Laika periods  1996. – 1998.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija  

Maģistra diploms /  

Pedagoģijas maģistra grāds  

Izglītības iestādes nosaukums  

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola; 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija  

 

Laika periods  1987. – 1992.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija  

Diploms / Pedagoģijas bakalaura grāds /  

Angļu valodas un literatūras skolotājs  

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas Universitāte  

Raiľa bulvāris 19, Rīga, Latvija  

 

Laika periods  1984. – 1987.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums   

Vidējās izglītības diploms 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu 1. vidusskola; L. Paegles 1, Cēsis, Latvija 

 

Darba pieredze 

Laika periods no 2003.  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Smiltenes filiāle, 

Dārza iela 17, Smiltene 

Nozare Pedagoģija 

mailto:santalaurite@inbox.lv
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Laika periods no 2001.   

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja  

Darba vietas nosaukums un adrese Jāľmuiţas Profesionālā vidusskola;  

Ozolu gatve 3, Jāľmuiţa, Cēsu raj.   

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods no 1994.   

Profesija vai ieľemamais amats Lektore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Cēsu filiāle; Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis 

Nozare Pedagoģija  

 

 

Laika periods 1993. – 1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, 

Egļu gatve 9, Priekuļi, Cēsu raj.  

Nozare Pedagoģija 

 

 

Prasmes 

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Angļu ļoti labi ļoti labi ļoti labi 

 Krievu  ļoti labi labi labi 

 Vācu labi mazliet mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Excel 

 Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

 

 

Papildu informācija 

Kursi RPIVA, 1998.-1999.; Mazā akadēmija – Svešvalodu 

fakultāte 

 RPIVA, 1998.-1999.; Mazā akadēmija – 

Pedagoģiskās meistarības fakultāte 

 RPIVA, 1998.; Datorprogrammu pielietojums angļu 
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valodas apguvē  

 Longman ELT, Cēsis, 2006. – “Modernās tendences 

angļu valodas mācīšanā”  

Cēsis, 2007. – „Profesionālās pilnveides programma 

angļu valodas skolotājiem” (A1)  

Rīga, 2008 – Oxford University Press konference  

 

Projekti Vidzemes Augstskola un Vaxjo Universitāte 

(Zviedrija), 1999.-2001.; “Strādājošo skolotaju 

kvalifikācijas celšana un skolotāju izglītības 

pilnveide”  

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

ĒRIKS MELNIS 

Dzimšanas dati 04.05.1947., Bārbele, Bauskas rajons, Latvija 

Adrese Torľa iela 11-25, Alūksne, LV-4301 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

- 

26751212 

E- pasts 

Fakss 

eriks.melnis@inbox.lv 

- 

Izglītība  

Laika periods 

 

1995.-1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Ģenerālštāba dienesta virsnieku kurss 

Izglītības iestādes nosaukums Vācijas Bruľoto spēku Vadības akadēmija, Hamburga 

 

Laika periods 

 

1976.-1979. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Militāro zinātľu kandidāta grāds Gaisa kara spēku 

taktikas specialitātē, nostrificēts 1997. gadā Latvijā kā 

Inţenierzinātľu doktora grāds (vadības zinātľu nozarē) 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Gagarina v.n. Gaisa kara akadēmija Moľino (Krievija), 

adjunktūra 

 

Laika periods 

 

1972.-1976. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Kvalifikācija – virsnieks ar augstāko militāro 

izglītību Aviācijas sakaru un radiotehniskās nodrošināšanas 

karaspēka operatīvi-taktiskās vadības un štābu dienesta 

specialitātē, diploms ar izcilību un zelta medaļu. 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Gagarina v.n. Gaisa kara akadēmija Moľino (Krievija), Štābu 

dienesta fakultāte 

 

Laika periods 

 

1965.-1968. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Radiolokācijas sistēmu specialitāte, kvalifikācija – 

radiotehniķis, diploms ar izcilību 
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Izglītības iestādes nosaukums 

 

Valsts pretgaisa aizsardzības karaspēka radiotehniskā kara 

skola, Viļľa (Lietuva) 

 

Laika periods 

 

1961.-1965. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību. 

Skolas laikā pabeigti elektriķu/elektromontieru arodizglītības 

kursi, iegūta kvalifikācija - 2. kategorijas elektromontieris. 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Dobeles 1. vidusskola 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

Kopš 01.10.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedra. 

Nozare Vadībzinātnes 

 

Laika periods 

 

Kopš 20.02.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors (papilddarbs) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Policijas tiesību un speciālās 

taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā drošība un aizsardzība 

 

Laika periods 

 

02.01.2004.-20.02.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Prorektora zinātniskajā darbā pienākumu izpildītājs, asociētais 

profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Policijas tiesību un speciālās 

taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā drošība un aizsardzība 

 

Laika periods 

 

2001.-2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas vadītājs, asociētais profesors 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Zinātnes nodaļa, Policijas tiesību 

un speciālās taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā drošība un aizsardzība 

 

Laika periods 

 

2000.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītājs, asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Militāro tiesību un speciālās 

taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

 

Laika periods 

 

1998.-2000. 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītājs, asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Militārā katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

 

Laika periods 

 

1997.-1998.   

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Militārās katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

 

Laika periods 

 

1996.-1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Mobilo strēlnieku brigādes komandieris 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

NBS 

Rīgas rajons, Ādaţu pagasts, Kadaga 

Nozare Militārā aizsardzība 

 

Laika periods 

 

1994.-1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā štāba operatīvās pārvaldes vecākais virsnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

NBS Galvenais štābs 

Rīga, Kr.Valdemāra 10/12, Rīga, LV-1473 

Nozare Militārā aizsardzība 



   

  159 

Laika periods 1992.-1994.  

Profesija vai ieľemamais amats Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona komandieris 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

NBS Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljons 

Alūksne, Lāčplēša iela 1, LV-4301 

Nozare Militārā aizsardzība 

 

Laika periods 

 

1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītāja vietnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Fiziskās un militārās 

sagatavošanas katedra. 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

 

Laika periods 

 

1991.-1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Bataljona štāba priekšnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Alūksnes 24. Zemessardzes bataljons 

Alūksne, Jāľkalna iela, LV-4301 

Nozare Militārā aizsardzība 

 

Laika periods 

 

1965.-1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Militārais dienests PSRS Bruľotajos spēkos; pēdējais 

ieľemamais amats - katedras vadītājs (1986.-1991.). 

Taktikas un kara vēstures katedras docents (1979.-1986.) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

PSRS Bruľotie spēki; pēdējā darba vieta - Tambovas Aviācijas 

inţenieru augstākā kara skola, Taktikas un kara vēstures 

katedra (1979.-1991.) 

Nozare Militārās zinātnes un kara vēsture 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Vācu Labi Labi Apmierinoši 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets 

Citas prasmes B, C kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

Semināri 

Ē.Melnis. Par zinātniskā un pētnieciskā darba organizāciju un 

norisi LPA. Ziľojums prorektoru un Zinātnes nodaļu vadītāju 

seminārā LLU. 16.05.2003. 
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Kursi  2006. “Uzľēmējdarbība: pārdošanas un noieta 

organizēšanas vadība.” Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs. 1 nedēļa. 

 2005. “Lauksaimniecības pamati”, Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs. 3. mēn. 

 2004. LLU pedagoģiskās tālākizglītības kurss “Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā”, 3 mēn. 

 2004. Studiju un zinātniskā darba organizācija un vadība 

augstskolā, Ukrainas Nacionālā iekšlietu akadēmija 

(Kijeva), 1 ned. 

 2003. Policijas vadošo darbinieku kursi, Selmas Policijas 

izglītības institūts, (Vācija), 4 ned. 

 2003. Policijas vadošo darbinieku kursi, Policijas Vadības 

akadēmija, Minsterē (Vācija), 1 ned.; 

 2002. Policijas vadošo darbinieku kursi, Selmas Policijas 

izglītības institūts, (Vācija), 2 ned. 

 2001. Civilās aizsardzības vadošo darbinieku kursi. 

Katastrofu prevencijas un Civilās aizsardzības akadēmija, 

(Vācija), 2 ned. 

 2001. Drošības policijas vadošo darbinieku kursi. Policijas 

tālākizglītības institūts Noisā, Vācijā, 1 nedēļa. 

 2001. Pašvaldību tiesību kurss pašvaldību deputātiem, 

Pašvaldību konsultāciju centrs. 24 st. 

 2000. Datorapmācības kursi, LPA, 1 mēnesis. 

 1997. Policijas vadošo darbinieku kursi, Policijas Vadības 

akadēmija, Minsterē (Vācija), 1 mēn.; 

 1994.-1995. Vācu valodas kursi, Federālajā valodu centrā, 

Hjurta (Vācija), 10 mēneši; 

 1993. NATO Ziemeļeiropas valstu Civilās aizsardzības 

vadošā sastāva kursi civilmilitārās sadarbības jomā, Oslo 

(Norvēģija), 1 ned. 

Konferences 

(uzstāšanās ar referātu) 

 Ē.Melnis. “Aktuāli policijas darba jautājumi sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā masu pasākumos”. LPA zinātniskā 

konference “Par iekšlietu sistēmā 2004. gadā veiktajiem 
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pētījumiem”. 16.12.2004. 

 Ē.Melnis. Sabiedriskās drošības un kārtības 

nodrošināšanas masu pasākumos tiesiskie un 

organizatoriskie aspekti Latvijas Republikā. IPA VI 

konference, Slovākijā, Pještani, 04.-06.06.2004. 

 Ē.Melnis. Par profesionālās terminoloģijas pilnveidošanu 

civilās drošības un aizsardzības jomā. Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference “Speciālais teksts 

juridiskās terminoloģijas apguvē”, LPA 27.-28.11.2003. 

 Ē.Melnis. Par LPA prioritārajiem pētījumu virzieniem. 

Referāts LPA zinātniskajā konferencē 30.01.2003. 

 Ē.Melnis. Zinātniskā un pētnieciskā darba attīstība LPA 

2003. - 2008. g. LPA Attīstības koncepcijas 2003.-2008. g. 

izstrāde. 

 Ē.Melnis. Par aktuāliem uzdevumiem zinātniski 

pētnieciskā darbā. Rīgā, LPA zinātniskā konference. 2002. 

gada 12. decembrī. 

Projekti   LPA un Bavārijas Publiskās pārvaldes un justīcijas 

profesionālās augstskolas vienošanās par sadarbību 

programmā SOCRATES-ERASMUS 2003.-2004. un 

2005.-2006. studiju gadā. Starptautiskais seminārs 

“Aktuāli policijas darba jautājumi sabiedriskās drošības un 

kārtības nodrošināšanā masu pasākumos”, Rīgā, LPA, 

2004. gada 17. – 23. maijā, 2005. gada 17.-22. oktobrī, 

2006. gada 13.-23. februārī, projekta vadītājs. 

 2004. Valsts pasūtīts pētījums “Eiropas Savienības jaunā 

drošības politika un Baltijas valstis”. Tēmas “Speciālo 

administratīvo tiesisko reţīmu klasifikācijas aspekti”   

izpildītājs. 

 2003. – 2004. LPA pasūtīts lietišķais pētījums: “Policijas 

darbs sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā 

masu pasākumos”, projekta vadītājs. 

 2001. Aizsardzības ministrijas pasūtīts pētījums: “LR NBS 

sauszemes spēku ieroču šķiru vienību un apakšvienību 

kaujas pielietošanas pamatprincipi. 4. sadaļas “Latvijas 
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teritorijas operatīvais izvērtējums” izpildītājs.  

 2001. Iekšlietu ministrijas pasūtīts pētījums: “Civilās 

aizsardzības apmācību programmas izstrādāšana, avāriju 

gatavības un reaģēšanas sistēmā iesaistītam personālam”, 

projekta vadītājs.  

 1999. Aizsardzības ministrijas pasūtīts pētījums: "Latvijas 

NBS un tautsaimniecības mobilizācija".  2., 3. un 8. 

sadaļas izpildītājs.  

 1998.-1999. LPA pasūtīts pētījums: “Latvijas Policijas 

akadēmijas studentu militārās sagatavošanas koncepcija”, 

projekta vadītājs. 

Publikācijas   1. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2006) 

Development of the Policing in Latvia Jurisprudence. 

Research papers (1).  Mykolas Romeris University, p. 72-

83. 

2. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2005) 

Administratīvi tiesiskie reţīmi valsts drošības jomā un to 

klasifikācija. Latvijas Policijas akadēmijas raksti (12): 

Zinātnisko rakstu krājums, 111.-130. lpp. 

3. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2005) 

Development of the Policing in Latvia. First year in the 

European Union: current legal issues. Proceedings of 

international conference 29-30 April 2005. Riga, p. 394-

422. 

4. Melnis Ē., Lubgāns V. (2005) Iestāšanās profesionālajā 

militārajā dienestā uz līguma pamata: Administratīvā un 

kriminālā justīcija (1): Zinātniskais raksts. Latvijas 

Policijas akadēmija. 3.-5. lpp. 

5. Melnis Ē. (2005) Polizei in Lettland. Berichte, Fakten, 

Hintergründe. (2) Fachhöhschule für öffentliche 

Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. S. 38-42 

6. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2004) Некоторые 

правовые и организационные аспекты обеспечения 

охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий 
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в Латвийской Республике. Междисциплинарный 

научно-практический вестник «Человек в социальном 

мире: проблемы, исследования, перспективы» (13). 

7. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. Policijas darbība 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumos 

(2004): Centrālās un Austrumeiropas valstu VI IPA 

Starptautiskās konferences referātu krājums. Pještani, 

Slovākija, 04.-06.06.2004.: Referāts, 32.-49. lpp. 

8. Melnis Ē., Lubgāns V. (2004) Aizsardzības ministrijas 

darbības tiesiskais regulējums. Zinātniskais raksts ţurnālā. 

Administratīvā un kriminālā justīcija. Latvijas Policijas 

akadēmija (1), 29.-43. lpp. 

9. Melnis Ē. Par profesionālās terminoloģijas pilnveidošanu 

Civilās aizsardzības un drošības jomā. Administratīvā un 

kriminālā justīcija (3/4), 33.-38. lpp. 

10. Melnis Ē. (2003) Sadaļa “Zinātniski pētnieciskais darbs”. 

Akadēmijas attīstības koncepcija 2003. – 2008. Latvijas 

Policijas akadēmija, 8.-9. lpp. 

11. Melnis Ē., Poris U. (2001) Civilās aizsardzības apmācību 

programmas izstrādāšana avāriju gatavības un reaģēšanas 

sistēmā iesaistītam personālam. Pārskats par Iekšlietu 

ministrijas pasūtītā pētījuma rezultātiem. Latvijas 

Policijas akadēmija. 5.-109. lpp. 

12. Melnis Ē. (2001) Latvijas teritorijas operatīvais 

izvērtējums. Pārskats par pētījuma rezultātiem. 

Aizsardzības ministrijas pārsūtīts pētījums: “Nacionālo 

bruņoto spēku sauszemes spēku ieroču šķiru vienību un 

apakšvienību kaujas pielietošanas pamatprincipi”, 37.-53. 

lpp. 

13. Melnis Ē. (1999.-2000.)   “Ar mobilizāciju saistītie 

termini”, Latvijas Policijas akadēmija. Zinātniskie raksti 

žurnālā "Administratīvā un kriminālā justīcija": Nr. 

3/2000  

14. Melnis Ē. (1999.-2000.)   "Par Latvijas mobilizācijas 

koncepcijas  projektu", Latvijas Policijas akadēmija. 
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Zinātniskie raksti žurnālā "Administratīvā un kriminālā 

justīcija": Nr. 4 /99;  1/2000. 

15. Melnis Ē. (1997.) "LR Iekšlietu ministrijas struktūrvienību 

sastāvs, uzdevumi un darbības raksturojums", Vācija, 

Minstere. Policijas vadības akadēmija. Referāts vācu 

valodā.  

16. Melnis Ē. (1996.) "Latvijas valsts drošības politika un 

bruľotie spēki", Vācija, Hamburga. Bundesvēra vadības 

akadēmija. Referāts vācu valodā. 

17. Melnis Ē. (1995.) "Latvijas militāri ģeopolitiskais 

raksturojums", Vācija, Hjurta, Federālais valodu centrs, 

Referāts vācu valodā. 

* (1980.-1991.) Krievija, Tambova. Augstākā aviācijas 

inţenieru kara skola. 26 publikācijas krievu valodā, sauszemes 

karaspēka un aviācijas vienību taktikas un vadības jautājumos. 

** (1976.-1979.)   Krievija, Moľino. Gaisa kara spēku 

akadēmija. 10 zinātniski-pētnieciski darbi krievu valodā par 

aviācijas sakaru un vadības problēmām. 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Agita Miķelsone 

Dzimšanas dati 13.07.1966 

Adrese Rīga, Valdeķu iela 54/40-44 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

26406811 

E- pasts 

Fakss 

agita.mikelsone@raplm.gov.lv 

 

Izglītība  

Laika periods 

 

2007 - ... 

    Piešķirtā izglītības dokumenta       

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Karjeras konsultants (maģistra studijas) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības  Universitāte/ Tehniskā fakultāte 

  

 Laika periods 

 

2000 - 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte/Ekonomikas un vadības fakultāte 

 

Laika periods 

 

1995 – 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība/  

Psihologa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 

 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

14.08.2006.- patreiz 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla vadības departamenta direktore 

Darba vietas nosaukums un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  
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adrese Lāčplēša iela 27, Rīga, Latvija 

Nozare Personāla vadība 

 

Laika periods 

 

30.05.2005- 13.08.2006. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļa vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

Lāčplēša iela 27, Rīga, Latvija 

Nozare Personāla vadība 

 

Laika periods 

 

01.06.2000-27.06.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla vadības daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas 

diagnostikas centrs 

Lejupes iela 3, Rīga, Latvija 

Nozare Personāla vadība 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets  

Citas prasmes Prasme rīkoties ar biroja tehniku (fakss, kopētājs) 

 Latvijas Personāla vadības asociācijas biedrs no 2006.gada. 

Pasniegtas lekcijas firmā „Autoritas”, 2003. 

Pasniegtas lekcijas Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas 

centrā, 2001.,2003. 

Papildu informācija 

Semināri 

 

Latvijas Personāla vadības asociācija, 2007, „Vadītāju 

profesionālās pilnveidošanās iespējas” 

Latvijas Personāla vadības asociācija, 2006, „Uzľēmuma 

publiskais tēls darba tirgū – viens no darba izvēles kritērijiem” 

Valsts Darba inspekcija, 2006., „Darba līguma noslēgšana un 

darba tiesisko attiecību izbeigšana”  

Latvijas Personāla vadības asociācija, 2004, „Notikuma 

mārketings, tā iespējas un izmantošana personāla vadībā” 

Latvijas Personāla vadības asociācija, 2004, „Personāla 
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datums  paraksts 

 

motivēšanas un atalgojuma sistēmas elementi” 

Latvijas Personāla vadības asociācija, 2004,”Sareţģītie 

darbinieki” 

Kursi Komunikāciju akadēmija, 2007., „Sadarbība komandā – 

kreatīvā darba metode”  

„Mediju un komunikācijas apmācības”2007 

Valsts Administrācijas skola, 2006, „Human Resources as an 

Asset for Public Administration” 

Valsts Administrācijas skola, 2005,”Vadības psiholoģija” 

Vadības un sistēmu mārketinga aģentūra,2003, „Personāla 

atlase no A līdz Z” 

LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 

2004,”Personāla lietvedība” 

Valsts Administrācijas skola, 2004, „Darba tiesības” 

Valsts Administrācijas skola, 2002, „Ierēdľa amata apraksta 

izveide” 

Valsts Administrācijas skola, 2001, „ Personāla vadība” 

Austrijas Veicināšanas Institūta WIFI starptautiskā 

menedţmenta kurss, 2000, „Uzľēmuma organizācija un darbs 

ar personālu” 

Konferences „Latvijas darba tirgus izaicinājumi” 2007 

„Nacionālā konference par darba aizsardzības sistēmas 

attīstību  Latvijā „2007.  

Fastleader konference „ Kā gudri līderi atrod īstos 

darbiniekus?”  

Latvijas Personāla vadības kongress, 2005, „Uz klientu 

orientēta organizācija” 
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Curriculum Vitae 

 
Personas dati 

Dzimšanas datums              1956.gada 31.janvāris 

Vārds                                   Ivars 

Uzvārds                               Muzis 

Adrese                                  Lokomotīves 60- 45,Rīga LV 1057 

Telefona numurs                  7252797 

E – pasts                               ivars.muzis@rpiva.lv 

Civilstāvoklis                       Precējies 

 

 

Izglītība 

1990.-1994.                         Latvijas Universitātes doktorantūra. 

1980.-1984.                         Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras Institūts 

                                             Fiziskās audzināšanas skolotāja kvalifikācija 

 

 

Zinātniskie grādi 

1994.                                    Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds  

 

 

Akadēmiskie nosaukumi 

2008- šim laikam                 Profesors 

1999.– 2007                         Asociētais profesors 

1994.–1999.                         Docents 

               

 

Darba pieredze 

2004.-līdz  šim laikam.        Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolas  skolvadības 

katedras vadītājs              

2005.- 2008                         Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolas senāta 

priekšsēdētājs 

2004.- 2007.                        Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolas Satversmes 

Sapulces Vēlēšanu Komisijas priekšsēdētājs 
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1994.- 2004.                         Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolas Pedagoģijas 

un Skolvadības Fakultātes dekāns 

1987.- 1994.                         Liepājas 1. vidusskolas direktors  

1984.- 1987. g.                     Liepājas pilsētas fiziskās kultūras un sporta komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks 

 

Kvalifikācijas paaugstināšana 

2008                                     EURAM 2008 8 th Annual conference Managing  

                                             Diversity: European Destiny and Hope Ljublana and  

                                             Bled, Slovenia May 14- 17, 2008 

2007.                                    Zinātniski praktiskā konference. Izglītības un mācību 

programmas: teorija un prakse. Rīga. Latvijas Universitāte. 

2005.                                    BMDA Annual conference. A Celebration of Variety: Building 

on Differences. Tallin. 

2005.                                    CEEMAN Annual Conference. Innovations in  Management 

Development. Kiev.  

2005.                                    Fastleader leadership conference Riga. 

2003.                                    Seminārs „Darbinieku vadīšana. Konflikti. Lēmuma 

pieľemšana”, TRIVIUMS Apmācība. SIA Mediju nams. 

                                             Seminārs „Budţets- finansu kontroles Mehānisms”, TRIVIUMS 

apmācība. SIA Mediju nams. 

                                             Seminārs „Pārdošana kā attiecības” TRIVIUMS Apmācība SIA 

Mediju nams. 

                                             Seminārs ”Komunikācijas spoţums un posts” 

                                             TRIVIUMS Apmācība SIA Mediju nams. 

                                             Seminārs „Biznesa stratēģijas”, TRIVIUMS  

                                             Apmācība SIA Mediju nams 

                                             Seminārs „Uzľēmuma finansu portrets” TRIVIUMS Apmācība 

SIA Mediju nams. 

                                             Seminārs „Reputācijas menedţments. Kas tas ir?” TRIVIUMS 

Apmācība SIA Mediju nams. 

2001.                                    Project management- Eurofaculty Public Administration 

Programm, Latvia University. 

1999.                                    Japan Foundation Fellowship Program, Foreign scholar,  Japan 
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Publikācijas (skaits)     33 

Galvenās publikācijas: 

                                            I.Muzis. (2008) Learning- Centered Leadership  ATEE 

                                            Spring University. Education in a changing society. 

                                             Klaipeda University. Lithuania. 

                                             I. Muzis, L. Jankova (2007) Government policy and  

                                             School development. Proceedings of the 5th International 

                                             Conference on the management of technological Changes, 

Greece. 

I.Muzis. (2007) The measurement of educational quality. ATEE 

Spring University. Changing education in a changing society. 

Klaipeda University. Lithuania. 

 

                                             I.Muzis (2006)Strategies in leadership for democratic  

                                             schools ATEE Spring University. Teacher of the 21st. 

                                             Century: Quality education for quality Teaching. Riga. 

                                             I.Muzis The problems of improving education and schools 

                                             In Latvia//Teacher education in XXI century: changing 

                                             and perspectives, Šiauliai University 2002. 

                                             I.Muzis Government policy and school development.// 

                                             Pasaules latviešu zinātnieku konference, Rīga 2001. 

                                             I.Muzis Problems with education in Latvia as related  

                                             to regional development.// ATEE Spring University,   2001. 

                                             I.Muzis Leadership ATEE Spring University. Changing  

                                             Education in Changing Society, 1999. 

                                             I.Muzis Comparative studies of primary school  

                                             Management in Japan and Latvia , Kyoto Japan, 1999. 

                                              

Valodu zināšanas:            

                                             Latviešu (dzimtā), krievu, angļu. 

Staţēšanās                           

                                             Zviedrija, Dānija, Polija, Ungārija, Francija, Vācija, Anglija, 

Japāna, Taizeme, Lietuva, Grieķija. 

 

Pasniedzamie kursi augstākā līmeņa studiju programmās 
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                                             Izglītības vadības teorija un prakse. 

 

Pasniedzamie kursi pamata studiju programmās 

                                              Skolvadība, Vadības vispārējie pamati. 

                                              Menedţmenta pamati 

Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni 

                                               Izglītības iestādes vadītājs pārmaiľu procesā. 

                                               Vadīšanas profesionālās kompetences skolotājiem 

Pārstāvniecība                               

                                                Latvijas augstskolu profesoru asociācija (LAPA) 

                                                Baltic Management Development Association (BMDA), 

                                                Central and East European Management      

                                                Association Network (CEEMAN) 

 

Vaļasprieki un intereses 

                                         Ceļojumi ar ģimeni, mūzika, sports 

 

Doktorantu zinātniski pētnieciskā darba vadība:   

                                                A. Kārkliľš ,,Sociālo prasmju kā pilsoniskā  

                                                brieduma komponentes attīstība vidusskolēniem” 

                                                Pēdējo sešu gadu laikā vadīti 20 maģistra darbi 

 

Starptautisko konferenču organizācijas komitejas priekšsēdētājs vai loceklis  

                                                1. Starptautiskā conference,, Teacher of the 21 st  

                                                 Century: Quality education for quality teaching. 

                                                 2008. Rīga. Organizācijas Komitejas loceklis 

                                                 ( sekcijas ,, Development of teachers‟leadership  

                                                 Competence” vadītājs) // ATEE Spring University 

                                                2. Starptautiskā konference ,,Teacher of the 21st.  Century.// 

Quality Education for Quality Teaching; 2006. Rīga. 

Organizācijas Komitejas loceklis (sekcijas  „Leadership and 

Enterprise Education for an Effective School” vadītājs)// ATEE 

Spring University. 



   

  172 

                                                   3. Starptautiskā konference „Izglītība 21.gadsimtā: teorija un 

prakse” 2003. Rīga.Organizācijas komitejas loceklis (sekcijas 

„Augstākās izglītības problēmas un risinājumi”vadītājs) 

              4. Starptautiskā konference „Teacher education in XXI century: 

Changing and perspective; 2002. Šauļi. Lietuva- orgkomitejas 

loceklis. 

                           

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs, loceklis, recenzents 

                                                    1. Starptautiskā konference,, Teacher of the 21 st  

                                                     Century// Quality education for Quality Teaching; 

                                                     2008. Rīga. ATEE Spring University recenzents. 

                                                    2. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolas 

                                                    Starptautiskās zinātniskās konferences ,, Teorija praksei  

                                                    Mūsdienu sabiedrības izglītībā 

                                                   1. Starptautiskā konference „Teacher of the 21st. Century.// 

Quality education for Quality Teaching; 2006. Rīga. ATEE 

Spring University recenzents. 

             3. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolas 

       Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Teorija praksei  

       mūsdienu sabiedrības izglītībā III” 2006. recenzents. 

            4. Starptautiskā konference ,,Teacher education in XXI century: 

changing and perspectives”, 2002. Šauļi. Lietuva.Zinātniskās 

redkolēģijas loceklis. 

             5. Ŗīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolas  

starptautiskās zinātniskās konferences ,, Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā II” 2004. Rīgā recenzents 
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Apbalvojumi 

                                               1. Atzinības raksts par nozīmīgu devumu Rīgas Pedagoģijas un 

Izglītības vadības augstskolas izveidē un attīstībā. 2004. 

                                               2. Atzinības raksts par ievērojamu ieguldījumu Rīgas  

                                               Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas darbībā un  

                                                attīstībā. 2006.g. 

 

 

   

Datums  paraksts 
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Personas informācija  

Vārds, Uzvārds GUNTARS PAEGLIS 

Dzimšanas dati 23.07.1970. Kuldīga 

Adrese Ērgļu iela 7 – 19, Madona, LV-4801 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

- 

+37129146912 

E- pasts guntarspaeglis@inbox.lv; guntars.paeglis@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 1992. – 2001. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds teoloģijā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas garīgais seminārs, The Language and Catechetical 

Institute of Franciscan University of Steubenville, Gaming, 

Austrija, Mt.Angel seminary, Oregon, USA 

Laika periods 1985. – 1989. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidējā speciālā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums Priekuļu lauksaimniecības tehnikums 

Laika periods 1977. – 1985. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pamatskola 

Izglītības iestādes nosaukums Kocēnu 8-gadīgā skola. 

Darba pieredze  

Laika periods No 13.02.2004. līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Madonas filiāles vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Vadība 

Laika periods No 01.12.2006. līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats Asistents, RPIVA vadības un ekonomikas nodaļas Ekonomikas 

un uzľēmējdarbības katedrā 

Curriculum Vitae 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 01.09.2006. līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats Nodibinājuma „Madonas Augstākās izglītības centrs” 

direktors, valdes loceklis 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nodibinājums „Madonas Augstākās izglītības centrs” 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Vadība 

Laika periods 2007.gada aprīlis 

Profesija vai ieľemamais amats Lekciju kursa „Caur filozofisku diskusiju pie sevis” vadītājs 

projekta „Ikvienā mīt radošs spēks” ietvaros 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Biedrība „Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs” 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2007.gada aprīlis 

Profesija vai ieľemamais amats Lekciju kursa „Pozitīvās komunikācijas māksla” vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Starptautiskās medicīnas studentu asociāciju federācijas 

Latvijas organizācija; Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2007.gada aprīlis 

Profesija vai ieľemamais amats Lekciju cikla „Retorika” vadītājs projekta „Motivācijas 

programmas Madonas rajonā” ietvaros 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Madonas rajona padome 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2007.gada aprīlis 

Profesija vai ieľemamais amats Lekciju cikla „Retorika” vadītājs projekta „Atbalsts darba 

gaitu uzsākšanai” ietvaros 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Biedrība „Stūrakmens” 

O.Kalpaka iela 21, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2007.gada februāris 

Profesija vai ieľemamais amats Lekciju kursa „Retorika jeb kā labāk saprasties” vadītājs 

projekta „Ikvienā mīt radošs spēks” ietvaros 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Biedrība „Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs” 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2007.gada janvāris 

Profesija vai ieľemamais amats Nodarbības „Saskarsmes problēmas ikdienā” vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Madonas rajona padome 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006.gada novembris 

Profesija vai ieľemamais amats Apmācību kursa „Civēkresursu vadīšana un attīstība ESF 

projektos” vadītājs projekta „Rēzeknes rajona cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšana ESF projektu vadīšanā” ietvaros 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rēzeknes rajona padome 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006.gada oktobris 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors neformālās jauniešu grupas „Par&Pret” iniciatīvu 

projektā „antiRASISMS” 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Madonas pilsētas 1.vidusskola 

Valdemāra bulvāris 6, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006.gada septembris 

Profesija vai ieľemamais amats Semināra „Sabiedriskās attiecības un tēla veidošana 

organizācijā. Pozitīvās domāšanas veicināšana” vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rēzeknes augstskola  

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006.gada marts - maijs 

Profesija vai ieľemamais amats Semināru cikla „Ģimenes ētika 1” un „Ģimenes ētika 

2”vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Madonas rajona padome 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006.gada aprīlis 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzējs 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA „BUTS” 

Lāčplēša iela 125, Rīga, LV-1003 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2005.gada decembris 

Profesija vai ieľemamais amats Konferences „Sociālais dialogs: attīstības tendences Latvijā, 

Ziemeļvalstīs un citās Eiropas valstīs” vadītājs projekta 

„Trīspusēja sociālā dialoga veicināšana Madonas rajonā” 

ietvaros 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Biedrība „Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs” 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2005.gada oktobris 

Profesija vai ieľemamais amats Semināra „Sociālā dialoga sastāvdaļu analītisks apskats 

iekļaujot NLP tehnoloģijas” vadītājs projekta „Trīspusēja 

sociālā dialoga veicināšana Madonas rajonā” ietvaros 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Biedrība „Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs” 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2005.gada marts un oktobris 

Profesija vai ieľemamais amats Ar radošo spēju izkopšanu un kultūras identitātes jautājumu 

saistītu nodarbību vadītājs projekta „Sociālās attīstības 

veicināšana lauku iedzīvotājiem” ietvaros   

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  filiāle 

Madonas Lauku konsultāciju birojs 

Poruka iela 2, Madona, LV-4801  

Nozare Izglītība 

Laika periods 2002. – 2004.gads 

Profesija vai ieľemamais amats Jauniešu pasākumu organizators 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kristīgā kopiena Chemin neuf, Francija 

Communauté du Chemin Neuf 91250 TIGERY 

Nozare  

 

Prasmes  
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Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu Ļoti labi Ļoti labi Labi 

Angļu  Ļoti labi Ļoti labi Ļoti labi 

Poļu Ļoti labi Labi Mazliet 

Franču Ļoti labi Ļoti labi Mazliet 

Latīľu Labi Mazliet Mazliet 

Itāļu Labi Mazliet Labi 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office Pieredzējis lietotājs 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildus izglītība  

2007. 
Darba seminārs „First CEEMAN Executive Education 

Workshop”, Tallina  

2002./2003. Franču valodas kursi. Tigery, Francija 

1998. 

1997. / 1998. 

 

 

1997. / 1998. 

Course „Motorola product training” (sertifikāts) 

Angļu valodas intensīvie kursi. The Language and Catechetical 

Institute of Franciscan University, Gaming, Austrija 

Basic comuter course. The Language and Catechetical Institute 

of Franciscan University of Steubenville, Gaming, Austrija 

Papildu informācija 

Fondi 

2006. 

2005. 

 

 

SO „Fonds Madonietis”, valdes loceklis 

SO "Fonds Grašu bērnu ciemats", valdes loceklis 

Konferences 

2006.g. 8.decembris 

 

 

2004.gada 25.februāris 

 

 

Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra akadēmiskā 

konference „Reģionālo augstskolu loma mūţizglītības 

attīstībā” (sertifikāts) 

Latvijas Pedagogu federācijas forums „Mana skola Eiropas 

Savienībā” (apliecība) 
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Datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

Vārds, uzvārds 

Dzimšanas dati 

Adrese 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

Anita Pētersone 

20.02.1951. 

Vidus iela 2-18, Alūksne, LV-4301 

t. 4323235  

9190957 

Izglītība 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības 

dokuments nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija  

Izglītības iestādes 

 nosaukums 

 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības 

dokuments nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes  

nosaukums 

 

 

2001-2004 

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā 

 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija 

 

1969 – 1974 

Filologs – vācu valodas pasniedzējs 

 

 

Latvijas Valsts universitāte 

Raiľa bulvāris 19, Rīga, Latvija 

 

Darba pieredze 

Laika periods 

Profesija vai 

 ieľemamais amats 

Darba vietas  

nosaukums un adrese  

Nozare 

 

Laika periods 

Profesija vai 

 ieľemamais amats 

Darba vietas 

 

 

Skolotāja 

 

Alūksnes 2.vidusskola 

Kanaviľu 14, Alūksne 

Pedagoģija 

 

1974 - 1981 

Sektertāre, skolu nodaļas vadītāja 

 

LĻKJS RK 
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 nosaukums un adrese   

 

Laika periods 

Profesija vai 

 ieľemamais amats 

Darba vietas  

nosaukums un adrese   

 

Laika periods 

Profesija vai 

 ieľemamais amats 

Darba vietas 

 nosaukums un adrese   

 

Laika periods 

Profesija vai  

ieľemamais amats 

Darba vietas 

 Nosaukums un adrese   

Dārza iela 11, Alūksne 

 

1983 – 1991 

Nodaļas vadītāja, sekretāre 

 

LKP RK 

Dārza iela 11, Alūksne  

 

1992 – 1999 

Psiholoģijas skolotāja, psihologs, struktūrvienības 

vadītāja 

Arodapmācības un rehabilitācijas centrs “Alsviķi”  

Alsviķu pag. , Alūksnes rajons 

 

1999 

Filiāles vadītāja, lektore 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 

Alūksnes filiāle, Pils iela 21, Alūksne 

Prasmes 

Valodu prasmes 

 

Valoda       Saprotu        Runāju      Rakstu 

Krievu         Labi              Labi            Labi 

Vācu            Labi              Labi           Labi 

Angļu          Mazliet          Mazliet      Mazliet 

   Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildus izglītība 

Semināri 

 

Rīga, RPIVA, 2002 “Izglītības darba vadītājs ur 

21.gs.sliekšľa” 

Alūksne, Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta 

akadēmija, 2001 “Efektīva saskarsme pa telefonu” 

Alūksne, RPIVA, 2000 “Ievads koleģiālajā 

supervīzijā” u.c.  

Kursi 

 

Alūksne, Svešvalodu privātstundu aģentūra, 2001 

“Saskarsmes psiholoģija – attiecību veidošana” 

Rīga, Profesionālās izglūitības centrs, 1998 “Pfares 

projektā izstrādāta saskarsmes priekšmetu integrācija 

mācību priekšmetos” 
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Vācija, Hāgena, Tālmācības universitāte, 1996 

“Sociālo procesu psiholoģija”  

   Konference Rīga, RPIVA, 2001. Starptautiskā konference 

“Personības brieduma psiholoģiskie aspekti” 

Rīga, RPIVA 2000 Sociālā pedagoģija personības 

 psiholoģiskā adaptācija mūsdienīgā vidē 

Publikācijas Das Thema “Nonverbale Kommunikation” rakstu 

krājums “Psychologie sozialer Prozesse fur die 

Teilnehmerunnen der Prasenzveranstaltung in Riga, 

Hagen, Fern Universitat Gesamthochschule 1996. 

 

 

   

Datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Mārīte Poiša 

Dzimšanas dati 17.02.1958. 

Adrese 

 

„Vītoli”,Litenes pagasts, Gulbenes raj.  

Latvija LV-4405 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

4497041 

26485438 

E- pasts 

Fakss 

marite.p@inbox.lv 

4381168 

Izglītība  

Laika periods 2002.- 2007. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms  

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

 

Laika periods 1998-2000 

Izglītības iestādes nosaukums 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte 

Maģistra diploms 

Maģistra grāds filoloģijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/Piešķirtā kvalifikācija 

 

 

Latvijas Universitāte Svešvalodu  fakultāte 

1998 

Bakalaura diploms 

Bakalaura grāds vācu filoloģijā  

Darba pieredze  

Laika periods 

 Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

Adrese 

Nozare 

 

Laika periods 

No 01.09.2001. oktobra 

Vācu valodas docētāja 

RPIVA Alūksnes filiāle 

Pils 21,Alūksne,Latvija LV-4301 

Pedagoģija 

 

No 02.01.2006. 
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 Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

Adrese 

Nozare 

 

Plānotāja 

RPIVA Alūksnes filiāle 

Pils 21, Alūksne, Latvija LV-4301 

Pedagoģija 

Laika periods 

 Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

Adrese 

Nozare 

 

No 25.08.1997. 

Angļu valodas skolotāja 

Balvu pilsētas ģimnāzija 

Ezera 11, Balvi, Latvija LV -4501 

Pedagoģija 

 

Laikperiods 1983.-1986. 

Profesija vai ieľemamais amats Metodiķe 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pils. Kirova raj. Pionieru nams 

Tērbatas 10,Rīga,Latvija  

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 1988.- 1998.. 

Profesija vai ieľemamais amats Audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un adrese PII „Litene” 

Litenes pagasts,Gulbenes raj, Latvija LV-4301 

Nozare 

 

Pedagoģija 

 

Prasmes Valodu prasmes 

 

Valoda 

Latviešu 

Saprotu 

Dzimtā 

valoda 

Runāju Rakstu 

  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi 

 

Datora lietošanas prasmes MS Office,Internets  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

 

 

Semināri Vācija,Vettine E.Glika pedagoģiskais 

mantojums,07.09.2005.-13.09.2005. 
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Zviedrija,Trollhatena,Musdienu skola Baltijas jūras 

valstu reģiona valstīs,02.06.2005. – 08.06 2005. 

 

Kursi Vācija, Zonnenberga, Deutsch als Fremdsprace”,  

15.09. 2002.- 21.09. 2002. 

The British Counsil, „Angļu valodas mācīšanas 

metodika” 32 stundu tālākizglītības programma, 

2002. gads 

Konferences Alūksne, Dreams and Teams, 2006.-2008. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, uzvārds Nils Sautiņš 

Dzimšanas dati 20.11.1969 

Adrese Dammes ielā 26 dz.71, Rīga, Latvija. 

Tālrunis 7427571 

Mobilais tālrunis 28332999 

E- pasts  nils.sautins@rpiva.lv 

Izglītība 

Laika periods 1995 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms / pedagoģijas zinātľu doktora 

grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, Rīga, 

Latvija. 

Laika periods 1998 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā kvalifikācija 

Augstskolas diploms / Izglītības darba vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Laika periods 1993 – 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms / pedagoģijas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, Rīga, 

Latvija. 

Laika periods 1988 - 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / biologs, bioloģijas un ķīmijas 

pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, 

Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija. 

Darba pieredze 

Laika periods 15.05.2006 –  

Profesija vai ieľemamais amats Lietvedības, personāla lietvedības pasniedzējs  

* ES finansēto bezdarbnieku apmācības projektu 

dalībnieks*  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Mācību centrs „ Buts „ 
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Nozare Izglītība 

  

Laika periods 03.04.2006 -  

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 01.08.2005 – 03.04.2006 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju daļas vadītājs, docents. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 11.11.2003 – 31.07.2005 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju prorektora vietnieks, docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 17.08.2002. – 11.11.2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, docents. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 

  

Laika periods 19.06.2001. – 16.08.2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, prodekāns, docents. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 

  

Laika periods 01.09.1995. – 18.06.2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, prodekāns, lektors. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 



   

  188 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 

  

Laika periods 26.07.1994. – 01.09.1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, lektors. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 

  

Laika periods 01.09.1993. – 26.07.1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietnieks audzināšanas darbā, bioloģijas 

skolotājs. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. kristīgā skola, A.Deglava 3, Rīga, Latvija. 

Nozare Skolvadība, izglītība. 

  

Laika periods 01.09.1991. – 01.09.1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Bioloģijas skolotājs. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. kristīgā skola, A.Deglava 3, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība. 

  

Laika periods 01.02.1991.- 01.09.1991 

Profesija vai ieľemamais amats Mikrobioloģijas laboratorijas vecākais laborants. 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvāris 4, 

Rīga, Latvija. 

Nozare Bioloģija. 

  

Laika periods 12.03.1990.- 25.01.1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomists. 

Darba vietas nosaukums un adrese LV Statistikas komiteja, Lāčplēša ielā 1, Rīga, 

Latvija. 

Nozare Ekonomika 

 

Prasmes  

Valodu prasmes  

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu izcili izcili izcili 

Vācu labi labi labi 
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Angļu Vidēji ( iesācējs)  vidēji vidēji 

 

Papildus informācija.  

 

Pedagoģiskā darbība 

 

 

Vadītie kvalifikācijas darbi 6  

Vadītie diplomdarbi  6 

Vadītie bakalaura darbi 2 

Vadītie kursa darbi  10 

Docētie un izstrādātie  Lietvedība budţeta iestādē 2 KP  

studiju kursi   ( bakalaura un maģistra studiju programmās) 

    Bioloģijas mācību metodika 2 KP  

    ( bakalaura studiju programmā)  

    Lietvedība personāla vadītāja darbā 3 KP 

    ( profesionālā studiju programma). 

Projekti   

Eiropas Sociālā fonda Grantu shēma” Konsultācijas un apmācība komercdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai” projekts  „ Apmācības programma uzľēmējdarbības un  

pašnodarbinātības uzsākšanai Bauskas pilsētā  

( Nr. VPD 1/ ESF/ NVA/ 06/ GS/ 3.3.3./ 0001/0089/ 38)- lietvedības semināra vadītājs ( 

norises laiks 08.03.2007. un 12.03.2007- Bauskas pilsētas Dome). 

 

Allaţu pagasta projekts „Allaţu pagasts mācās izmantot ES sociālā  

 fonda  piedāvātās iespējas „ VDP 1 / ESF / NVA/05/GS.5.3.1./ 0001/  

 0045/15 ietvaros, par tēmu : „ Personāla lietvedība”- semināra vadītājs 

 ( norises laiks 19.09.2006 – SIA Mācību centrs „ABC”) . 

 

 

Nozīmīgākās publikācijas starptautiski recenzējamos krājumos 

1. Sautiľš N. Kristīgās vērtības- kā skolas pedagoģiskā procesa komponents.// 

 ATEE starptautiskā konference. – R.:  Izglītības soļi, 2002.- 294 lpp.- 305.lpp. 

2. Sautiľš N. Personības un audzināšanas problēmas kristīgā skatījumā.// Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas starptautiskās konferences „ Sociālā 

pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgā sociālajā vidē”materiāli.- 

R.: Vārti, 2000.-108 lpp.- 111 lpp. 

3. Sautiľš N. Kristīgā audzināšana un personības attīstība 21.gadsimta sākumā,  
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starptautiskā konference .// Konflikta teorija un prakse multikulturālāsabiedrībā.- 

R.: SO „Izglītībai un attīstībai”, 2001.- 99 lpp.- 104 lpp. 

4. Sautiľš N. Harmoniskas personības audzināšana kristīgajā pedagoģijā.// 

Zinatniskie raksti pedagoģijā 641.sējums.- R.: LU PPI, 2001.- 253 lpp.- 261 lpp. 

5. Sautiľš N. The role of Christian pedagogy in the system of Latvia secondary   education .// 

Towards Civic Culture in Central and East Europen countries.- 

R.: UNESCO LNK, 2001.- p.5-p.9 

6. Sautiľš N. Skolotāju un skolēnu saskarsmes īpatnības skolas pedagoģiskajā procesā. // 

Starptautiskās zinātniskās konferences „ Komunikācija un kopība” 

raksti.- J.:LLU, 2002.- 297 lpp.- 300 lpp. 

7. Sautiľš N. Kristīgās pedagoģijas loma Latvijas vidējās izglītības sistēmā.// 

Starptautiskās konferences materiāli.- R.: UNESCO LNK, 2002.- 68 lpp.- 71 lpp. 

8. Sautiľš N. The role of Christian pedagogy in the system of Latvia secondary    

education .// Towards Civic Culture in Central and East Europen countries.- 

Materials of the international conference.-R.: UNESCO LNK,2002.-p.73 – p.77 

 

Konferences 

03.05.2002     Starptautiskā konference “Decade of Reform Achievement Challenges, 

Problems” (sertifikāts). 

19.11.2001  Starptautiskā konference “ Towards Civic Culture in Central and East  

  Europen countries “ . 

17.05.2001 Starptautiskā  konference “ Komunikācija un kopība” . 

11.04.2001 Starptautiskā  konference “ Konflikta teorija un prakse multikulturālā 

sabiedrībā” (sertifikāts). 

09.03.2001 Starptautiskā konference “ Personības brieduma psiholoģiskie aspekti” 

(sertifikāts). 

09.03.2000 Starptautiskā konference “ Sociālā pedagoģija un personības  

psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē” (sertifikāts). 

 

 

Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana 

Semināri 

30.05.2003  Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūra- 

 Praktiskā personāla lietvedība ( sertifikāts Nr.892 ). 

21.08.2002 Biroja padomnieks- semināra cikls –  



   

  191 

Lietvedība juridiskām personām 

( sertifikāts Nr. S- 0200160). 

30.05.2002 LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs- 

LR Darba likums ( apliecība Nr. 8095 ). 

Staţēšanās 

 

1992.gada jūlijs  Praktizēšanās savstarpējās sadarbības ietvaros  Zviedrijas     izglītības 

iestādēs ( vadības jautājumi, izglītība). 

Kursi  

 

     

07.03.2005-28.06.2005. Latvijas Universitāte- Augstskolu didaktika: mūsdienu  

  teorija un prakse. 

 

Cita pieredze 

 

2007. gada aprīlis       Akadēmisko programmu aģentūra- kandidēju uz eksperta-  

   vērtētāja amatu Eiropas Kopienas Mūţizglītības programmas 

   ietvaros iesniegto decentralizēto projektu izvērtēšanai. 

 

   

Datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 
Personas informācija  

Vārds, uzvārds Inese Simkeviča 

Dzimšanas dati 1960. gada 24. augusts 

Adrese Zaķu iela 19, Cēsis, LV-4100 

Mobilais tālrunis + 371 26444593 

Izglītība  

Laika periods 2004 – 2006 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 

piešķirtā kvalifikācija 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības diploms 

Jurista palīga kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Juridiskā koledţa 

  

Laika periods 1998 – 2002 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 

piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms 

Inţenierzinātľu maģistra grāds datorsistēmās 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Tehniskajā universitāte 

  

Laika periods 1978 – 1983 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 

piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 

Inţeniera- sistēmtehniķa kvalifikācija automatizēto vadības 

sistēmu specialitātē 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Politehniskais institūts 

  

Darba pieredze  

Laika periods 09.2006- 

Profesija vai ieľemamais amats Datorsistēmu tehniķu speciālo priekšmetu skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums 

Egļu gatve 9, Priekuļi, Cēsis 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 04.2005- 03.2007 

Profesija vai ieľemamais amats Datortīkla administrators Vidzemes reģionā 

Darba vietas nosaukums un Nodarbinātības valsts aģentūras, 
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adrese K.Valdemāra 38, Rīga 

Nozare Nodarbinātība 

  

Laika periods 10.2003. - 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore – Operāciju pētīšana, Personāla IS un IT. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Cēsu filiāle 

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 07.2003. - 10.2005 

Profesija vai ieľemamais amats Tīkla administrators Vidzemē 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

AAS „Rīgas slimokase”, 

Lāčplēša iela 38, Rīga 

Nozare Apdrošināšana 

  

Laika periods 10.2004.- 06.2005 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Cēsu 2. vakara maiľu vidusskola 

Gaujas 23, Cēsis 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 01.2005. - 02.2005 

Profesija vai ieľemamais amats Vidzemes nodaļas datu apstrādes daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra 

Pils iela 6, Smiltene 

Nozare Veselības aprūpe 

  

Laika periods 01.1998. - 12.2004. 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas, statistikas un kontroles nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA “Ziemeļaustrumu slimokase” 

Pils iela 6, Smiltene, Valkas raj. 

Nozare Veselības aprūpe 

  

Laika periods 09.1999. - 05.2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Projektu vadītājs, sistēmas analītiķis 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra 

Baznīcas 25, Rīga 

Nozare Veselības aprūpe 

Laika periods 02.1996. - 12.1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomiste- programmētāja, „Rīgas Slimokase” apdrošināšanas 

aģente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valkas rajona Slimokase 

Rūjienas iela 3, Valka 

Nozare Veselības aprūpe 

  

Laika periods 09.1994.- 06.1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valkas 2. vidusskola 

Ausekļa 5, Valka 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 03.1993. - 02.1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā speciāliste 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valkas rajona Skolu valde 

Rīgas iela 22, Valka 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 01.1992. - 03.1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Grāmatvede- ekonomiste 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

VU “Valkas Lauktehnika” 

Varoľu iela 35, Valka 

Nozare Lauksaimniecība 

  

Laika periods 09.1989.- 06.1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valkas 2. vidusskola 

Ausekļa 5, Valka 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 10.1983. - 01.1992. 
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Profesija vai ieľemamais amats Vecākā ekonomiste, inţeniere- tehnoloģe 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

MTA Republikāniskais informācijas skaitļošanas centrs 

Maskavas 451, Rīga 

Nozare Lauksaimniecība 

  

Prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Valodu prasmes Krievu Labi  Labi Labi  

 Angļu Labi  Viduvēji  Viduvēji  

Datora lietošanas prasmes ECDL -Eiropas datorprasmes sertifikāts visos septiľos moduļos 

 MS Office  

 Visual FoxPro 

 Oracle 9i Discoverer 

 Windows NT, Windows XP 

 MS SQL 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

  

Papildus informācija  

Semināri Rīga, 08.2005. Kvalitātes vadības pamati un vispārīgs ISO 

9001:2000 standarta skaidrojums 

Kursi  

 Cēsis, 02. – 09.2006, Angļu valodas kursi 

 Rīga, 02.2006, Microsoft Navision 2.60 administrēšana 

 Rīga, BDA, 09.2005, MS PowerPoint 2003 

 Rīga, 08.2006, Kvalitātes vadības pamati un vispārīgs ISO 

9001:2000 standarta skaidrojums 

 Rīga, BDA, 07.2006, Datu bāzes pamati izmantojot MS Access 

2003 

 Rīga, DBA, 07.2005, Microsoft Windows XP operētājsistēmas 

un lietojumprogrammu lietotāju atbalsts 

 Rīga, BDA, 06.2005, Microsoft Windows XP Professional 

instalēšana un uzturēšana 

 Rīga, Latvijas universitāte, 11.2003.- 03.2004, Augstskolu 

didaktika: mūsdienu teorija un prakse 

 Rīga, 10.2003. – 11.2003, Veselības aprūpes organizāciju audits, 

uzraudzība un kontrole 
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 Rīga, 04.2002, „VOVAA IS drošības politika. IS konfigurācijas 

pārvaldības un izmaiľu vadības koncepcija” 

 Rīga, 11.2001, Prasības personas datu apstrādes sistēmu drošībai 

 Valka, 01.1995, Grāmatvedības kursi maziem un vidējiem 

uzľēmumiem 

Projekti  

 Rīga, Smiltene, Budapešta, 1999. – 2005., Veselības reformas 

projekta ietvaros realizētā Vadības informācijas sistēmas 

izstrādes visos posmos: uzaicinājuma piedalīties konkursā 

materiālu izskatīšanā un labošanā, tehniskās specifikācijas 

saskaľošanā ar Pasaules Bankas ekspertu, projekta piedāvājumu 

izvērtēšanā, moduļa “Slimokases līgumu reģistrs” izstrādē, 

projekta ieviešanā un lietotāju apmācīšanā. 

 Rīga, 2002, Ambulatoro pakalpojumu apmaksas norēķinu 

sistēmas, kvotu modulis, datu apkalpošanas sistēmas projektu 

vadība 

 Rīga, 2000, Labklājības ministrijas nozaru IT attīstības 

koncepcijas izstrāde  

 

 
  

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija 

Vārds / Uzvārds 

 

VELGA SIMSONE 

Adrese Kr. Valdemāra 111-3, LV – 1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis   (371)9568213 

E- pasts: velsone@gmail.com 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums Sieviete 

Izglītība  

Laika periods 

 

2000 – 2002. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms  

Sociālo zinātľu maģistra grāds sabiedrības 

vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

 

Laika periods 1995-2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura diploms 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā; 

Augstākās profesionālās izglītības diploms 

Psihologa kvalifikācija ar specializāciju 

mārketinga psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7. līnija1 

 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

.2000. – līdz šai dienai 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7. līnija1 

Sociālās zinātnes (Studiju kursi: Komunikācija, 

Lietvedība) 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

1997. –2004. 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
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Darba vietas nosaukums un adrese 

 

augstskolas studiju prorektora, prorektora 

attīstības jautājumos palīdze 

- nepilna laika studiju centru direktores 

vietniece lietvedības jautājumos; 

- vakara un neklātienes studiju daļa – vadītājas 

palīdze, kursu koordinatore; 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola,  

Imantas 7. līnija1 

 

Laika periods 

 

01.01.1997. – 01.07.1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Realizācijas daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Jaunais Rīgas teātris,  

Lāčplēša iela 25, Rīga 

Nozare 

 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Corel Draw, Photoshop 

Internets  

 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

Semināri 

 

2000. g. 17. – 20. marts – Sociālpsiholoģiskā 

dienesta (Sankt – Peterburg) seminārs „ 

Psiholoģiskā konsultēšana” (sertifikāts) 

1999.g. 11. aprīlis – Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskolas seminārs „ 

Nosacījumi biroja darbinieka profesionālam 

darbam” (apliecība) 

1997.g. 11. aprīlī un 6. maijā Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības vadības augstskolas profesionālās 

meistarības kursi „7 mācīšanas veidi – 
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mācīšanas un mācīšanās iespēju paplašināšana” 

(apliecība) 

 

Kursi 2003.g. 6. oktobris – 2004.g. 29. marts 

profesionālā pilnveide programmā „ Augstskolu 

didaktika: mūsdienu teorija un prakse” (LU) 

(sertifikāts) 

 

Konferences 2003. gada 25. aprīlis Kaunas Tehniskā 

universitāte 

starptautiskā konference "Economics and 

management -2003". 

2002. gada 12. aprīlis Biznesa Augstskola 

"Turība" 

starptautiskā konference "Uzľēmējdarbība un 

tās tiesiskā vide: 

procesi, tendences, rezultāti", 

2002.g. RPIVA Starptautiskā konference 

,,Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā", 

1999. g. RPIVA Zinātniskā konference 

,,Skolotājs 21.gadsimtā". 

 

 

 

 

   

datums  Paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

 

Personas informācija: 

 

Laika periods   2001. - 2003.  

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija: 

Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā 

Izglītības iestādes 

nosaukums: 

LU 

 

Laika periods  1994.-1997. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija: 

1) Profesionālā augstākā izglītība ar specializāciju 

praktiskajā psiholoģijā.  

2) Psiholoģijas bakalaura grāds 

Izglītības iestādes 

nosaukums: 

Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas Institūts 

 

Laika periods  1988.-1992. 

Piešķirtā kvalifikācija: Pirmsskolas pedagoga kvalifikācija 

Izglītības iestādes 

nosaukums: 

Rīgas 1.pedagoģiskā skola 

Darba pieredze: 

Laika periods:  no 2007.maija līdz šim brīdim 

Darba vietas nosaukums: SIA „Kalnozols Celtniecība”; no 18.10.2007 sakarā ar 

uzľēmuma nosaukuma maiľu SIA „MTK Construction”  

Amata nosaukums: Personāla nodaļas vadītāja  

 

Laika periods:  no 2006. gada septembra līdz 2007.gada maijam 

Darba vietas nosaukums: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Amata nosaukums: Personāla nodaļas vadītāja p.i.  

Vārds, Uzvārds: Baiba Skrauce 

Dzimšanas dati: 1973.gada 15.septembris  

Adrese: Rīga, Vecāķu prospekts -73, LV -1015 

Tālruľa Nr.: 29120165 

E-pasta adrese: kentaurs5@inbox.lv, baiba.skrauce@rpiva.lv 

mailto:kentaurs5@inbox.lv
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Laika periods:  no 2005. gada oktobra līdz šim brīdim 

Darba vietas nosaukums: Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola 

Amata nosaukums: Lektore (kurss Personāla vadība, Cilvēkresursu 

pārvaldība) 

 

Laika periods:  no 2003. gada oktobra līdz 2006. gada septembrim 

Darba vietas nosaukums: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Amata nosaukums: Personāla atlases speciāliste 

 

Laika periods: no 2002. gada septembra līdz novembrim 

Prakses vieta:   Latvijas Mobilais Telefons 

Struktūrvienības 

nosaukums: 

 Personāla attīstības dienests 

Nozare: Organizāciju psiholoģija/Personāla vadība 

 

Laika periods: no1997. gada augusta līdz 2000.gada maijam 

Darba vietas nosaukums: Veselības centrs „Ķengarags” 

Amata nosaukums: Psihologs 

Nozare: Psiholoģija 

 

Laika periods: 1998. gada janvāra līdz 2000.gada maijam 

Darba vietas nosaukums: Rīgas 28. vidusskola un Rīgas Japāľu vidusskola 

Amata nosaukums: Psiholoģijas skolotāja 

Nozare: Pedagoģija 

 

Laika periods: no 1998. gada  līdz 2001. gadam 

Darba vietas nosaukums: Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts 

Amata nosaukums: Psiholoģijas pasniedzēja (sagatavošanas kursi); praktikuma 

vadītāja kursā „ Attīstības psiholoģija” 

Nozare: Pedagoģija 

 

Laika periods:  no 1997.gada septembra līdz 2000. gada maijam 

Darba vietas nosaukums: Sarkandaugavas kristīgā skola 

Amata nosaukums: Psihologs 
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Nozare: Psiholoģija 

 

Laika periods:  no 1993.gada līdz 1994. gadam 

Darba vietas nosaukums: Rīgas 247. pirmsskolas izglītības iestāde 

Amata nosaukums: Pirmsskolas pedagogs 

Nozare: Pedagoģija 

Papildu izglītība: 

Izglītības iestāde Kursa/semināra 

nosaukums 

Norises laiks 

SIA Komercizglītības 

centrs 

Personības resursi un to 

izmantošana vadītāja darbā 

Komandas veidošana un 

vadīšana 

05.-06. /2007. 

m/c Rajos Amatu aprakstu veidošana 

izglītības iestādēs 

02./2007. 

m/c Rajos Darba likuma piemērošana 

izglītības iestādēs 

01./2007. 

Nodarbinātības Valsts 

Aģentūra 

Pakalpojumi darba 

devējiem 

03./2006. 

Ešenvaldes organizāciju 

konsultācijas 

Personāla novērtēšanas 

aktualitātes 

01./2005. 

RPIVA Angļu valodas kursi- 

pamat līmenis 

10./2003.-05./2004. 

Latvijas Darba devēju 

konfederācija 

Eiropas Savienības un 

Latvijas darba tiesību 

aktualitātes 

01./2004. 

LU II LOPB konference 

„Darba motivācija” 

02./2003. 
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Prasmes: Svešvalodu prasmes: 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu Teicami Labi Labi 

Angļu                  Daļēji  Vāji Daļēji 

Datora lietošanas prasmes:   MS Office, Power Point, Internets 

 

Citas prasmes: B kategorijas autovadītāja apliecība 

 

   

datums  Paraksts 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Guna Svence 

Dzimšanas dati 1959. gada 18. decembris, Priekule, Latvija 

Adrese Lībiešu ielā 1, Mārupe  

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

29106837 

E- pasts 

Fakss 

gunasvence@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 2004.-2005. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

psihoterapeita izglītība V. Anaľjeva vadībā „‟Integratīvā 

psihoterapija‟‟ 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2002.-2003.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kvalifikācija „Psihologs – sociālpsiholoģisko treniľu vadītājs” 

 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2000.-2001.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

kvalifikācija "Psihologs-akmeologs" 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija 

Laika periods 1991.-1995., 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

doktora grāds psiholoģijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

 

mailto:gunasvence@navigator.lv
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Laika periods 
1979-1983. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
kvalifikācija "latviešu valodas skolotājs" 

Izglītības iestādes nosaukums 
Liepājas Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 
1978.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Priekules 1.vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 2008.09.01.- šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas fakultātes dekāne  

docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

(RPIVA), 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoģija, izglītība 

 

Laika periods 

 

1999.-  2008.09.01. 

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas fakultātes dekāne  

asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

(RPIVA), 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoģija, izglītība 

 

Laika periods 1995.-1999. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Psiholoģijas katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

(RPIVA), 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoģija, izglītība 
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Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Ekonomikas augstskola 

Strēlnieku iela 4a, LV-1010, Rīga. 

Nozare Psiholoģija, izglītība 

 

Laika periods 1994.-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece metodiskajā darbā ar skolotājiem 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 6.vidusskola 

A.Čaka102, Rīga 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 1983. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 25.vidusskola 

Rušonu iela 6, Rīga, LV-1057 

Nozare Izglītība 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi labi 

Angļu  Labi Labi labi 

    

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

Semināri 

2005., 2006. Leipcigas universitātes Piholoģijas 

departaments 

2005. integratīvā psihoterapija V. Anaľjeva vadībā 

(Sanktpēterburgas psihologu ģilde) 

2003. 8. Eiropas psihologu kongress (Vīne, Austrija).   

2003. Leipcigas universitātes Psiholoģijas departaments. 

2000.-2002. kvalifikācijas celšana pie prof. Ludmilas 

Regušas, Sanktpēterburgas Hercena Pedagoģiskās 

universitātes Attīstības psiholoģijas fakultāte. 

2002. Kvalifikācijas celšana Mursijas universitātē (Spānija). 

2001.-2002. vairāki apmācību kursi multimediju 

Laika periods 1991.-1996. 
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izmantošanā pieaugušo tālākizglītībā, RTU Tālmācības 

centrs. 

2001. 7.Eiropas psihologu kongress (Londona, 

Lielbritānija). 

1999.-2001. Sanktpēterburgas nevalstiskā izglītības 

organizācija papildus profesionālās izglītības iegūšanai 

"Sociāli konsultatīvais centrs": apmācība programmā 

"Psiholoģiskā konsultēšana" J.Česnokovas un 

A.Ļihtarľikova vadībā, 230 stundu apjoms.  

 
2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Melu 

atpazīšanas biznesā psiholoģiskie aspekti", 24 stundas. 

2000. Nevalstiskā iestāde augstākās profesionālās izglītības 

iegūšanai "Praktiskās psiholoģijas institūts "Imaton"" – 

sertifikāts par kursu "Praktiskā psihodiagnostika – 

personības izpēte", 34 stundas.  

2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Rezultātu 

sasniegšanas tehnoloģija" pēc NLP metodes, 24 stundas.  

2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Melu 

atpazīšanas biznesā psiholoģiskie aspekti", 24 stundas.  

1999.-2000. Apmācības programmā "Dialoģiskā metode pēc 

P.Frajero", 88 stundas. 

1999. Psiholoģiskais treniľš pēc SILVAS metodes, 

sertifikātu parakstījis Jose Silva, 404 stundas.  

1999. 22nd Annual Colloquim of the International School 

Psychology Association (Kreuclingena,  Konstance (Šveice, 

Vācija)) – sertifikāts Continuing Education Certification par 

piedāvātās programmas skolu psiholoģijā noklausīšanos 470 

stundu apmērā.  

Konferences Uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un 

kongresos 

2006.- International, interdisciplinary Workshop „‟Learning 

and adjustment disorders with special reference to Tsunami 

affected regions- Basic mechanisms, assesment and 

treatment‟‟, 16th until 21st January, University of Leipzig, 

Institute of Psychology 
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2006.- 3.Eiropas Pozitīvās psiholoģijas kongresā Portugālē 

„Darbinieku optimisma un apmierinātības ar darbu līmeľa 

sakarības‟‟ 

2005. 10.starpautiskā kreativitātes konference „Kreativitātes 

kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības 

praksē”,   uzstāšanās konferencē ar referātu „Kreativitātes 

pētījumu metodoloģija pasaulē un RPIVA”    

2005. 9. Eiropas psiholoģijas kongress Spānijā, Granādā, 

2005. gada 3.-8. jūlijs- Latvijas psiholoģijas vēstures aspekti 

laikaposmā no 20. gs. 20.,30. gadiem līdz 90. gadiem 

2004. 9. starptautiskā kreativitātes konference RPIVA 2004. 

gada 12. novembrī – „‟Kreativitātes aspekti P. Birkerta 

teorijā’’ 

2003.   8.Eiropas psihologu kongress Vīnē (Austrija), 

2003.gada 6.-11.jūlijs  - uzstāšanās „Political psychology 

aspects in Latvia”.  

2002. Starptautiskā konference Viļľā "Education reform and 

Teacher Training", Viļľa (Lietuva) – uzstāšanās 

„Acmeologic aspects of teacher's professional motivation”.  

2001.   7 .Eiropas psihologu kongress  2001.gada 1.-6.jūlijs,  

Londona (Lielbritānija) – prezentācija „Professional 

motivation of adults”.  

2001.   8. starptautiskā konference  Sanktpēterburgas 

Hercena Pedagoģiskā universitāte, 2001.gada 18.-20.aprīlis 

(Sanktpēterburga, Krievija) – uzstāšanās „The adaptation of 

the dialogic method for groups of Latvian teachers”.  

2000.   XXVI Starptautiskais psihologu kongress, 

Stokholma (Zviedrija), 23.-28.jūlijs,  uzstāšanās 

„Professional motivation of teachers at changing society” 

1999.  22.gadskārtējais Starptautiskās skolu psihologu 

asociācijas kolokvijs (22
nd

 Annual Colloquim of the 

International School Psychology Association), 

(Kreuclingena,  Konstance (Šveice, Vācija)) – prezentācija 

„Characterisation of psychological peculiarities of teachers 

in innovative situations at schools„.  



   

  209 

1999   6.starptautiskā konference, organizē Viļľas 

pedagoģiskā universitāte, Viļľas universitāte, Viļľa 

(Lietuva)  – uzstāšanās „Characterisations af Psychological 

pecularities of Teachers in Innovative Situations at 

Schools”. 

Projekti  Līdzdalība LZP pētījumu tēmās 

2006. LZP grants, Nr. 06.1941. „‟Studentu mācīšanās mērķu 

dinamikas longitudinālā izpēte Latvijas augstskolās‟‟, 

projekta vadītāja  

2003. LZP grants,  Nr. 03.1018. "Interaktīvā psiholoģijas 

enciklopēdija" projekta  vadītāja. 

Starptautiskie projekti 

ESF Nacionālais projekts „‟Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‟‟, profesionālā maģistra 

studiju programmas „‟Karjeras konsultants‟‟ studiju 

priekšmetu satura un materiālu izstrāde 

2005.-2006. ESF finansēts projekts „Profesionālo prasmju 

indikatoru izstrāde un adaptācijas psiholoģijas skolotājiem 

un psihologa asistentam RPIVA priekš periodā”. (vadītāja) 

2004.-2006. Amerikas Latviešu apvienības finansēts 

projekts „‟Latviešu trimdas psiholoģijas vēsture‟‟ (vadītāja) 

2001.-2002. Starptautisks ERASMUS projekts „Including 

learning for teachers and community” (dalībnieki: RPIVA, 

RTU un piecas Eiropas Savienības valsti augstskolas; 

vadītājs Atis Kapenieks), dalībniece.  

2001-2002. Baltijas un Ziemeļvalstu pieaugušo izglītības 

projekts „Learning for Sharing”, 2.daļa (vadītājs Toms 

Urdze). 

2001. Starptautiskais seminārs – konference "Brieduma 

psiholoģiskie aspekti" 2001.gada martā – organizētāja.  

2000.Starptautiskā konference "Personības brieduma 

psiholoģiski pedagoģiskie aspekti multikulturālā vidē" 

2000.gada marts - organizētāja.  

 



   

  210 

Publikācijas   Nozīmīgākās publikācijas 

G.Svence. (2006). Integrāli eklektiskās pieejas raksturojums 

un tā izmantošanas iespējas, veidojot psiholoģiskā brieduma 

metodoloģisko koncepciju attīstības psiholoģijā. 2006. 

„Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis”, maijs. 12 

G.Svence. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu 

atšķirības par reālo un ideālo organizāciju kultūru pārmaiľu 

situācijā. 2006. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA 

PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 10 

G.Svence, U.Ābele. (2002). Skolotāju profesionālās 

motivācijas akmeoloģiskie aspekti. 2002. ATEE, The 

University of Latvia Institute of Education and Psychology, 

Decade of Reform: Achievments, Challenges, Problems. 7 

G.Svence. (1999). Characterisations of Psychological 

pecularities of Teachers in Innovative Situations at 

Schools.1999. Characterisations of Psychological 

pecularities of Teachers in Innovative Situations at 

Schools..10 

Aktivitātes un publikācijas starptautiski recenzējamos 

izdevumos 

G.Svence. (2006). Darbinieku optimisma līmeľa un 

apmierinātības ar darbu sakarības. 2006. Uzstāšanās 

3.Eiropas psiholoģijas kongresā Brāga, Portugāle 2006.gada 

3.-6.jūlijs. 

G.Svence. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu 

atšķirības par reālo un ideālo organizāciju kultūru pārmaiľu 

situācijā. 2006. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA 

PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 

G.Svence, A.Kauliľa. (2005). The algorithm of the dialogic 

method. 2005. 27th International school Psychology  

colloquium abstract Athens, Greece. 

G.Svence. (2005). Apercepcijas teorētiskie konstrukti P. 

Birkerta teorijās. 2005. RPIVA 9. starptautiskās kreativitātes 
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konferences krājums.Iesn. manuskripts 

G.Svence. (2003). Integrāli eklektiskās pieejas raksturojums 

un tā izmantošanas iespējas, veidojot psiholoģiskā brieduma 

metodoloģisko koncepciju attīstības psiholoģijā. 2003. 

„Latvijas Zinātľu akadēmijas Vēstis”.10 lpp 

Iesn. manusk 

G.Svence. (2002). Skolotāju profesionālās motivācijas 

akmeoloģiskie aspekti. 2002. Association for Teacher 

Education in Europe, The University of Latvia Institute of 

Education and Psychology, Decade of Reform: 

Achievements, Challenges, Problems IV, ATEE Spring 

University, Rīga, izdevējs SIA „Izglītības soļi”.IV 5 lpp. 

G.Svence, U.Ābele. (2002). Acmeologic aspects of teacher's 

professional motivation. 2002. Starptautiskā konference 

Viļľā "Education reform and Teacher Training". 5 lpp. 

G.Svence. (2001). Valodas aspekti psiholingvistikā. 2001. 

RPIVA Zinātniskie raksti III, Rīga. III 4 lpp. 

G.Svence. (2000). Professional motivation of teachers at 

changing society.2000.International Journal of Psychology I; 

XXVI International Union of Psychology Science, 

Stocholm, Sweden.I  lpp. 

G.Svence. (2000). Akmeoloģijas atziľas par skolotāja 

profesionalitāti mūsdienu inovatīvās adaptācijas kontekstā. 

2000. Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā 

adaptācija mainīgajā sociālajā vidē, I starptautiskās 

konferences materiāli.. I; 5 lpp 

G.Svence. (1999). Characterisations af Psychological 

pecularities of Teachers in Innovative Situations at Schools. 

1999. 6 Tarptautine moksline konferencija, Vilniaus 

pedagoginis Universitetas, Vroclavo Universitetas. Vilnius: 

VPU .6; 0,25 ,, a.l.  

G.Svence. (1999). Skolotāju psiholoģisko īpatnību 

raksturojums jaunievedumu situācijā skolā. 1999. RPIVA 

Zinātniskie raksti II, „Scentia at Potentia”, Rīga, 

izdevniecība „Vārti”.II 6 lpp. 
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G.Svence. (1999). Определение внутреннего 

психологичечкого cocтояния личности учителя – 

важнейший фактор трансформации внешних 

инновационных ситуаций. 1999. 2-я международная 

научная конференцияж  

Гродно, ГУ .4 lpp. 

Monogrāfijas tipa izdevumi:  

G. Svence. (2005). IEVADS LATVIJAS PSIHOLOGIJA 

VĒSTURĒ. 2005. ,nodots. Rīga: Izdevn. „RaKa”, 180 

G.Svence. (2004). PIEAUGUŠO PSIHOLOĢIJA. Integrāli 

eklektiskie modeļi, pozitīvais attīstības aspekts un krīzes, 

profesionālā motivācija un pētījumu iespējas. Rīga: Izdevn. 

„RaKa” 

Latvijas nerecenzējamos izdevumos publicētie raksti:  

G.Svence. (2003). Krīzes situācijas un to risinājumu aspekti 

22-50 gadus veca cilvēka dzīvē. „Psiholoģijas Pasaule”, 

Rīga. Nr.3,3 lpp 

G.Svence. (2003). Akmeoloģijas pieteikums. „Psiholoģijas 

Pasaule”, Rīga. Nr.2,5 lpp 

G.Svence. (2003). Ieskats politiskajā psiholoģijā. Vara, 

karjera, izvēle. „Psiholoģijas Pasaule”, Rīga. Nr.1,3 lpp 

G.Svence. (2003).  Elitārisms psiholoģijas kontekstā. 

„Psiholoģijas Pasaule”, Rīga. Nr.2,4 lpp 

G.Svence. (2003).  Eiroskeptiķu un eirooptimistu 

psiholoģiskā analīze.. „Psiholoģijas Pasaule”, Rīga Nr.5, 3 

lpp. 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 

„Ievads politiskajā psiholoģijā. (2004). Rīga: RAKA, 

mācību grāmata 

„Attīstības psiholoģija” (1999). Rīga,:Zvaigzne ABC, 

mācību grāmata  

 

Papildinājumi 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātnes grādi 

2000. Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmijas 

korespondētājlocekle  



   

  213 

1999.-2005. Asociētā profesore attīstības psiholoģijā 

1995. Zinātľu doktore psiholoģijā 

Docētie studiju kursi 

1. Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; Psiholoģijas 

vēsture; 

2. Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; 

Psiholoģijas skolotājs; Attīstības psiholoģija; 

3; Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; 

Psiholoģijas skolotājs; Zinātnisko pētījumu metodoloģija; 

4; Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; Politiskā 

psiholoģija; 

5; Akadēmiskā maģistra studiju programma psiholoģijā; 

Attīstības psiholoģijas mūsdienu teorijas; 

Maģistra darbu vadīšana: 15 darbi 

Darbs studiju padomēs: 

2002.,2004.-2005. Akadēmiskā maģistra studiju 

programmas  sagatavošana sekmīgai akreditācijai un 

direktora p.i. 

2003. -2005. Profesionālā maģistra studiju programma 

psiholoģijā  sagatavošana licencēšanai 2004.gadā- 2005..  - 

programmas direktore, Studiju Padomes locekle RPIVA. 

1997.-2005. Akadēmiskā studiju programma „Sociālo 

zinātľu bakalaurs psiholoģijā” - programmas direktore, 

RPIVA;  

1997.-2002. Profesionālā studiju programma „Psiholoģijas 

skolotājs” - programmas direktore, RPIVA; 

Kvalifikācijas celšana (t.sk. staţēšanās ārzemju 

augstskolās):  

Leipcigas universitāte (Vācija), 2005 

Mursijas universitāte (Spānija), 2002.  

Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās:   

Leipcigas universitātē (Vācija) „‟Pozitīvā psiholoģija, 

dialoga metode‟‟2006 

Leipcigas universitāte (Vācija), „‟Latvijas psiholoģijas 
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vēsture un mūsdienu pētījumi‟‟, 2005 

Mursijas universitāte (Spānija), „Personības brieduma 

psiholoģija”, 2002. 

Ekspertu komisiju un padomju locekle 

2002. RPIVA zinātnisko rakstu krājumu redkolēģijas 

locekle.  

1999.-2003. RPIVA maģistru, bakalauru eksāmenu 

komisijas locekle. 

2003. Ţurnāla „Psiholoģijas Pasaule” zinātniskā konsultante. 

Vjačeslava Filatova doktora darba- recenzente 

2002. Viļľas Pedagoģiskās universitātes (Lietuva) 

pētnieciskās konferences „Learner Centred Universities for 

the New Millenium: Education Reform and teacher 

Training” zinātnisko publikāciju redkolēģijas locekle, 2002.  

2000. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas starptautiskās 

konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle. 

Piederība starptautiskām zinātnisko un akadēmisko 

nozaru apvienībām:  

Citi 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas biedre 

(no2001.g).  

 

 

   

Datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Maija Švanka 

Dzimšanas dati 08.03.61. 

Adrese Piltenes iela 16-12, Kuldīga LV-3300 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

63322725,63348200 

29460451 

Izglītība  

Laika periods 1993-1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta       

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms, vēstures maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1979-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms  

Vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs  

Izglītības iestādes nosaukums P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 

Darba pieredze 

Laika periods 1996.- 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kultūras vēstures, starpkultūru attiecību un filozofijas docētājs 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 01.09.91, 

Profesija vai ieľemamais amats 
Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 

 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 01.0987.-29.06.90 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Turlavas pamatskola 

Laika periods 01.09.85.-01.07.87. 
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Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Kuldīgas 1 .vidusskola 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 01.09.84.-24.06.85. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Liepājas 10.vidusskola 

Nozare Pedagoģija 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu Labi Labi Labi 

Datora lietošanas prasmes Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Kursi LU,ISEC organizētie kursi un semināri sociālo zinību , 

kultūras vēstures un filozofijas skolotājiem. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

Vārds, uzvārds Inese Urpena 

Dzimšanas gads, vieta 1951. gads, Jūrmalas pilsēta 

Dzīves vieta, 

tālrunis 

Semafora 10, Jūrmala LV-2008, 

mob. tālr. 9486838 

Pilsonība Latvijas 

Darba vieta, amats Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja 

Darba vietas adrese Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

Izglītība  

 1997. Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķo 

Datorsistēmu institūts,  

inţenierzinātľu maģistres grāds lietišķajās 

datorzinātnēs 

 1969. - 1974. Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un 

skaitļošanas tehnikas fakultātes Elektronisko 

skaitļošanas mašīnu specialitāte, inţenieres-

matemātiķes kvalifikācija 

Darba pieredze  

 2004. X - RPIVA Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja, 

lektore Informātikas katedrā 

 2003. – 2004. X RPIVA Vadības un ekonomikas fakultātes dekāne,  

Vadības un ekonomikas nodaļas vadītāja 

 1996. – 2003. RPIVA Informātikas katedras vadītāja, lektore 

 1996. – 2003. RPIVA Informātikas katedras vadītāja, lektore 

 1993. - 1996. Rīgas Komercskolas Datoru katedras skolotāja 

 1985. – 1993. Rīgas Tehniskās Universitātes Radiotehnikas un 

sakaru fakultātes  

Studentu skaitļošanas centra galvenā speciāliste 

 1974. - 1985. Rīgas Tehniskās Universitātes Automātikas un 

skaitļošanas tehnikas fakultātes Matemātiskās 

apgādes katedras asistente, vecākā pasniedzēja 

Pedagoģiskais stāţs  
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 1996. -  RPIVA lektore 

 1993. – 1996. Skolotāja 

 1982. – 1993. 
Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU 

 1977. – 1982. Asistente RTU Matemātiskās apgādes katedrā 

 1975. – 1977. 
Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU 

Publikācijas 
 

2005. 
Urpena I, Elements and Aspects of Virtual 

Education in Teacher Training at RTTEMA, 

Latvia. //Academic Week, Pädagogische Akademie 

Krems, Austrija, 2005. 

1999. 
Maslo I., Andersone R., Urpena I, Mācību metodes 

un jaunās informācijas tehnoloģijas izglītības 

iestādēs. // Latvijas izglītības vadītāju forums '98 

par izglītības stratēģiskās programmas "Izglītība 

1998.-2003" realizēšanu. Rīga, 1999. 5,6.augusts.  

Kvalifikācijas celšana  

2006 1. IBM seminārs. Accelerating Global Software 

Delivery. 27.09.2006. 

2. Microsoft seminārs. „Microsoft Akadēmiskā 

Diena” 14.11.2006. 

2005. Academic Week, Pädagogische Akademie Krems, 

Austrija, 2005. 

2004. 3. Konference „Microsoft Academic Days in 

Prague”. 

4. Kursi „Augstskolu didaktika. Teorija un 

prakse”, LU, Pedagoģijas un psiholoģijas 

institūts. 

2003. Seminārs „Ievads e-studijās, metodes un 

tehnoloģija”, RTU, Tālmācības studiju centrs, 

2003. gada 12. decembris. 

2002. 1. Konference “Baltic Seminar of University 

Administrators”. Tartu, 2002 gada 6.-7. maijs. 
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2. Seminārs “Didaktik. Lehren un Lernen in der 

Lehrerbildung A Socrates European Module”. 

LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

2002. gada 7. jūnijs. 

3. Kursi „Multimediju studiju materiālu 

veidošanas pamati”, RTU, Tālmācības studiju 

centrs. 

2001. 1. Virtuālās izglītības asociācijas 1. darba 

konference “Iespējas un risinājumi”. Biznesa 

augstskola “Turība”, 2001. gada 3. novembris. 

2. Mazās Akadēmijas Pedagoģiskās meistarības 

fakultāte (8 kredītpunkti). 

2000. Kursi “Prezentācijas prasmes”, Komercizglītības 

centrs. 

Pārējā informācija  

2001. - Virtuālās izglītības asociācijas RPIVA pārstāve un 

individuālā biedre. 

1990. - Darbība LU reģistrētajā studenšu korporācijā 

“Imeria”, sākot no pirmajām darbības atjaunošanas 

dienām pēc 1990.gada 12.aprīļa. 

 Pārvaldu krievu valodu, angļu – daļēji. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Jana Veinberga 

Dzimšanas dati Dzimšanas datums – 1964. gads 28. aprīlis 

Dzimšanas vieta – Jūrmala 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 29404893 

E- pasts jana.veinberga@rpiva.lv  

Izglītība  

Laika periods 

 

2004.– 2006.     

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Politikas zinātnes 

programmas doktorante. Doktora darba tēma „Vietējās 

pašvaldības kā informācijas pakalpojuma sniedzējas” 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultāte 

 

Laika periods 

 

2002.–2004.   

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība, kvalifikācija Literārais 

redaktors 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte 

 

Laika periods 

 

1997.–1999. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte 

 

Laika periods 

 

1986.–1991.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību. Filozofes, pasniedzējas 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte 

 

mailto:Jana.veinberga@rpiva.lv
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Laika periods 1980.–1984.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidējā speciālā izglītība, kokles pedagoģes kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu mūzikas vidusskola 

Tālākizglītība 

 

2004.gada martā  „Komunikāciju akadēmijas” kursi „Jaunais 

Makiavelli jeb reputācijas veidošanas māksla”. Iegūts 

sertifikāts 

 

2002.gada janvārī Komunikāciju studijas „Triviums” kursi 

reklāmas tekstu rakstīšanā. Iegūts sertifikāts par reklāmas 

tekstu rakstīšanas programmas apguvi 

 

2001.gada oktobrī „Komunikāciju akadēmijas” kursi 

„Profesionālas sabiedriskās attiecības”, Eiropas sabiedrisko 

attiecību pieredze un Latvijas prakse tirgū ar augošām 

prasībām – lektors Klauss Januševskis „Akademie fur Fuhrung 

und Kommunikation”(Vācija) sadarbībā ar „Komunikāciju 

akadēmiju”(Latvija). Iegūts sertifikāts 

 

2000.gada aprīlī  „Komunikāciju akadēmijas” kursi 

„Sabiedriskās attiecības krīzē” – lektors Klauss Januševskis 

„Akademie fur Fuhrung und Kommunikation”(Vācija) 

sadarbībā ar „Komunikāciju akadēmiju”(Latvija). Iegūts 

sertifikāts 

 

1999.gada novembrī „Komunikāciju akadēmijas” kursi 

„Vadītāja sabiedriskais tēls, tā veidošana un uzturēšana.” 

Lektore Dr.philos. Sandra Veinberga. Iegūts sertifikāts 
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1999.gada oktobrī     „Komunikāciju akadēmijas” kursi – 

„Sabiedrisko attiecību teorija un tās praktisks pielietojums.” 

Lektore Dr.philos. Sandra Veinberga. Igūts sertifikāts 

 

1999.gada februārī Angļu valodas kursi International R&V 

Educational Centre. Iegūts sertifikāts par Upper Intermediate 

Level  

 

1997.gada janvāris Latvijas Universitātes kursi „Personāla 

vadīšana”. Iegūts sertifikāts 

 

1996.gada decembrī Latvijas Universitātes kursi „Lietišķie 

kontakti un etiķete” Iegūts sertifikāts 

Darba pieredze 

Laika periods 

No 2005. gada decembra 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore RPIVA programmā „Sabiedriskās attiecības”, docētie 

kursi „Sabiedriskās attiecības praksē”, „Uzstāšanās plašsaziľas 

līdzekļos”, „Politoloģija”, „Sabiedrisko attiecību juridiskie 

aspekti”, „Ētika un profesionālisms”.  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Rīga, Imantas 7.līnija1 

Nozare Augstākā izglītība 

 

Laika periods 

 

No 2006.gada 1.septembra 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Sabiedriskās attiecības” direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Rīga, Imantas 7.līnija1 

Nozare Augstākā izglītība 

 

Laika periods 

 

No 2005.gada 7.novembra  līdz  2006.gada 7.jūlijam 

Profesija vai ieľemamais amats Komunikācijas daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valsts sanitārās inspekcija, Rīga, Ieriķu iela 13 

Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē 
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Laika periods 

 

2003.gada septembris – 2005.gada 31.augusts   

Profesija vai ieľemamais amats Sabiedrisko attiecību programmas direktore, docente 

profesionālajā programmā „Sabiedriskās attiecības”. Docētie 

studiju kursi: „Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē, 

pašvaldībās, NVO”, „Politiskā komunikācija”, „Sabiedrisko 

attiecību praktikums”, „Projektu vadība”, ”Lietvedība”  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Kristīgās akadēmija 

Nozare Augstākā izglītība 

 

Laika periods 

 

2003. gada oktobris–2004.gada februāris    

Profesija vai ieľemamais amats Vārdiskās komunikācijas daļas vadītāja 

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Sabiedrisko attiecību firma „Propagandas centrāle” 

Nozare Sabiedriskās attiecības 

 

Laika periods 

 

2003.gada maijs–jūlijs  

Profesija vai ieľemamais amats Drukas darbu projekta vadītāja. Galvenie pienākumi – 

Dziesmu svētku kataloga veidošana, visu dziesmu svētku 

drukas darbu tapšanas koordinācija, Dziesmu svētku kataloga 

korektūra, Dziesmu svētku koncertu programmiľu rediģēšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Dziesmu svētku darba grupa 

Nozare Kultūra 

 

Laika periods 

 

1999.gada janvāris–2002.gada novembris    

Profesija vai ieľemamais amats    Ministrijas un ministres preses sekretāre  

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Kultūras ministrija  

Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē 

 

Laika periods 

 

1992.gada 1.aprīlis–1998.gada decembris   



   

  224 

Profesija vai ieľemamais amats Preses sekretāre, pēc tam galvenā speciāliste  

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmala, Jomas iela 1/5 

Nozare Sabiedriskās attiecības pašvaldībā 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

krievu x x x 

angļu x x  

Datora lietošanas prasmes Labas ar Word, Exel, Power Point 

Citas prasmes Autovadītāja tiesības, tekstu sacerēšana, rediģēšana 

 
   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Māra Vidnere 

Dzimšanas dati 1951.gada 28.aprīlī, Rīgā 

Adrese Valmieras 6, Jūrmala, LV-2010     

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7753139 

29486006 

E- pasts 

Fakss 

mvidnere@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 1992-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

pirmshabilitācijas doktorantūra, Psiholoģijas Habilitētā 

doktora diploms C-Dh Nr 0001751, 1998.gads 

Psiholoģijas Doktora diploms C-D Nr001356, 1996.gads 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 

  

Laika periods 1982-1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 21-83,  

Augstskolas pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Pārvaldes institūts, Pedagoģijas universitāte 

 

Laika periods 

 

1980-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms EK 017478, Ekonomisko zinātľu kandidāts, 

nostrificēts 1992.gadā 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
Maskavas Pārvaldes institūts, Finansu un kredīta katedra 

 

Laika periods 

 

1972-1977 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr.IONr407405,  

Ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Finansu un tirdzniecības fakultāte, 

Tirdzniecības ekonomikas katedra 
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Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2005.09.01. 

Profesija vai ieľemamais amats Docente  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības augstskola (RPIVA) 

Nozare Psiholoģija 

 

Laika periods 

 

Kopš 2005.gada 

Profesija vai ieľemamais amats Vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātľu pētniecības centrs 

Sociālā psiholoģija 

Nozare Psiholoģija 

  

Laika periods 

 

1992-1997.g.,no 1997-2005.g . 

 

Profesija vai ieľemamais amats Docente, profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts (PPI) Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte (PPF) 

Nozare Psiholoģija 

 

Laika periods 

 

1989-1992 

Profesija vai ieľemamais amats Docente, vecākā zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Universitāte (LU) Ekonomikas fakultāte 

Nozare Ekonomika,prečzinība 

 

Laika periods 

 

1977-1979;  1984-1989 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja-staţiere, vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LVU, Finansu un tirdzniecības fakultāte 

Nozare ekonomika 
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Prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Valodu prasmes Krievu Teicami Teicami Teicami 

 Angļu Teicami Labi Labi 

 Latviešu Dzimtā Dzimtā Dzimtā 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets,Power Point,Statistika-6. 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība no1973.gada. 

Papildu informācija Kvalifikācijas paaugstināšana (no 2000.g.) 

Semināri 2007 (janvāris) - atklātā vieslekcija ALA, darbs UMBC 

Merilendas Universitātes bibliotēkā pie Garīgās Inteliģences 

tēmas, un kroskulturālās psiholoģijas. 

2005-2007- apmācību kurss smilšu terapijā, Starptautiskajā 

Smilšu Terapijas  Asociācijā, Lindes fon Keizerlinkes (Vācija) 

vadībā, Rīga , 

2006 (novembris) atklātās vieslekcijas Viļľas Pedagoģiskajā 

Universitātē, ERASMUS programmas ietvaros, 

2004 (jūlijs) – piedalīšanās Individuālpsiholoģijas institūta 

rīkotajā seminārā “Psiholoģija un garīgums” (vad. Ph.D. Erik 

Mansanger, ASV), Rīga 

2001-2004g.(janvāris) – supervīzijas Merilendas Universitātē 

(Baltimora, ASV) Ph.D. A.O.Nucho vadībā (mākslas terapija, 

individuālā intervēšana)  

2003 (janvāris) – vieslektors ALA, S-Petersburg (Florida, 

ASV) Latviešu biedrībā, darbs pie ārzemju latviešu 

pārdzīvojumu pieredzes materiālu sagatavošanas.  

2002 (decembris) – stāţēšanās E.Rodţersa Augstskolā (Iztēles 

dziedniecība, šamanisms) Virdţīnija, ASV). 

2002 ( oktobris) – seminārs Sankt-Pēterburgas (Krievija) 

Universitātē,Smilšu terapija 

2002 (maijs) – seminārs “Grupas korekcionālais darbs” 

Maskavas Universitātes prof. A.Lidera vadībā, Rīga 
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 2001 (jūlijs) – seminārs “Personības garīgās attīstības resursi 

mākslā”, Londona (Lielbritānija), Dublina, Limerika (Īrija) 

2001 (maijs) – seminārs “Mūsdienu sociālās psiholoģijas  

attīstības problēmas” prof.A.Šihireva (Maskava) vadībā, Rīga 

2001 (februāris-aprīlis) – stāţēšanās Merilendas Universitātes 

Sociālā Darba Skolā  

2000 (jūnijs) – kursi eksistenciālajā psiholoģijā (vadīt. 

Kočunas), Viļľas Universitāte (Lietuva)   

2000 (aprīlis) – seminārs  smilšu terapijā Dţ.Jangas (Īrija) 

vadībā, Sankt-Pēterburgas Universitāte (Krievija) 

Kursi  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (virzieni) 

Psiholoģijā – personības sociālās attīstības psiholoģija, 

sociālās uzvedības psiholoģija, vadības un biznesa psiholoģija, 

stresa psiholoģija, etnopsiholoģija, projektīvā psiholoģija, 

mākslas terapija, smilšu terapija, iztēles terapija, personības 

garīgā brieduma psiholoģija 

Lasītie kursi, to apjoms 

1. Vadības socioloģija – 2 kr.p. – LU EF 

2. Vadības socioloģija un psiholoģija – 4 kr.p. – LU EF 

3. Vadības psiholoģija – 2 kr.p. – LU PPI,LU EF 

4. Starppersonu lietišķā komunitatīvā saskarsme – 2 kr.p. – 

LU EF 

5. Stresa psiholoģija – 2 kr.p. – LU PPI   

6. Saskarsmes psiholoģija – 2 kr.p. – LU Matemātikas 

fakultāte 

7. Zinātniskā pētījuma norise – 2 kr.p. – LU PPI, RA,DU 

8. Konfliktoloģija – 2 kr.p. – LU PPI 

9. Stresa menedţments – 2 kr.p. – LU PPF,LU EF u.c.  

10. Māksla un personības izaugsme – 2 kr.p. – LU PPF,LU EF 

  Sagatavoti jauni kursi, to apjoms 

1. Personības dzīves ceļa un dzīves jēgas psiholoģija – 2 kr.p. 

2. Sociālā ekoloģija – 2 kr.p. 

3. Emociju psiholoģija-2kr.p. 

4. Mūsdienu sociālās psiholoģiskās menedţmenta 

problēmas.-2kr.p. 

5. Etnopsiholoģija- 2 kr.p.  

Sagatavotie e-kursi LU 

6. e-kurss – Stresa menedţments – 2 kr.p. 

7. e-kurss – Vadības psiholoģija – 2 kr.p. 

Konferences Piedalīšanās ar referātu  starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs ārpus Latvijas (no 2000.gada) 

2006 (maijs)-International Eighth European Conference 

“Citizens of Europe and  the World “CICE 2004 (septembris) 

– 6.starptautiskā  Baltijas psihologu konference, Viļľas 

Universitāte (Lietuva) 

2005 (jūnijs)-International Political Psychology Conference of 

Baltic States,Poland,Opoles University 

 2003 (oktobris) – starptautiskā Ilgstošu Traumu psihologu 

konference Psychology of Heavy  Traumatisation: The 

longlasting effects of Political Repressions”, Viļľas 

Universitāte (Lietuva) 

2003 (maijs) – 5.Eiropas konference “Children‟s  Identity and 

Citizenship in Europe”, Minho Universitāte (Braga, Portugāle)  

2002 (oktobris) – starptautiskā konference – the 8
th

 Conference 

of the European Council for High Ability “Development of 

Human Potential” (Rhodes, Grieķija)  

2001 (septembris) – starptautiskā profesionālā konference 

“Wacra Europe XVIII International Conference sustainable 

development througt research and learning” Vīne (Austrija 

2001 (jūnijs) – 4
th

 Conferenc of Baltic Studies in Europe 

“Baltic  States and Societies in Transition:Continuity and 

Change”, Tartu Universitāte (Igaunija) 

2000 (jūnijs) – starptautiskā AABS konference, Dţordţtaunas 
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Universitāte (Vašingtona, ASV) 

2000 (marts) – starptautiskā psihologu conference Psiholoģija 

gadsimtu mijā , Tulas Universitāte (Krievija). 

Piedalīšanās ar referātu  zinātniskajās konferencēs Latvijā 

(no 2000.gada) 

2006 (novembris) – Starptautiskā zinātniski-praktiskā 

konference ”Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: 

mūsdienu aktuālās problēmas”,PA,SBKA, Rīga. 

2006 (novembris) – X1 Starptautiskā Kreativitātes konference 

”Radošas personības kreativitātes process”, RPIVA, Rīga  

2006 ( oktobris) – International scientific Conference  

„Education in the conditions of social changes”, DU 

2006 (maijs) – Apolonijas svētkiem rīkotā medicīnas 

darbinieku  konference, RSU, Rīga 

2006 (aprīlis) – 3
rd

 International Scientific Conference‟‟ 

Theory For Practice in the Education of Contempory Society”, 

RPIVA, Rīga 

2005 (jūnijs) – International  scientific and practical 

Conference ”Entrepreneurship in Baltic States-First Year in 

EU”,  BKI, Rīga. 

2005 (maijs) – Internacionalā konference ”Kristīgās augstākās 

izglītības stratēģija”, LKrA, Rīga 

2005 (marts) Latvijas  Zobārstniecības konference, RSU, Rīga 

2004 (novembris) – starptautiskā kreativitātes konference, 

RPIVA, Rīga.  

2003 (augusts) – piedalīšanās  un darba grupas vadīšana 

starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē,  Jūrmala 

2002 (maijs) – starptautiskā ATEE konference – Changing 

Education in a Changing Society, Riga 

2002 (marts) – starptautiskā zinātniskā konference Tradici-

onālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā , 

Rēzekne  

2001 (novembris) – starptautiskā Kreativitātes konference, 

Rīga  

2001 (augusts) – II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga 
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2000 (novembris) – starptautiskā psihologu konference 

Radoša personība , Rīga  

2000 (marts) – starptautiskā konference “Integration problems 

of the Baltic Regions countries on their way to the European 

Union”, Rēzekne 

Projekti  LZP finansēto pētījumu vadīšana un piedalīšanās 

1.IZM grants -iesniegts RPIVA”Torensa  kreatīvās domāšanas 

un iztēles testa (TTCT) adaptācija” 

2. IZM grants “ Sociālā intelekta un valodas etnokomuni-

katīvo prasmju attīstība jauniešiem latviešu un mazākuntautību 

skolās un to nozīme starpnacionālo attiecību veidošanā” (vad. 

M.Vidnere) 

3. IZM grants‟‟ Līdzatkarības saistība ar personības adaptīvām 

spējām un dzīves kvalitāti. (vad. I..Plotka) 

4. LZP grants Etniskās tolerances un komunikatīvās 

kompetences nozīme strādājošiem sistēmā „cilvēks-cilvēks” 

(vad. I..Plotka), no 2006.gada. 

5. LZP grants ”Leksikona organizācijas atmiľā reprezentācijas 

modeļa izstrāde” (vad. D.Igoľins), no 2003.g. 

6. LZP grants 04.1279  ”Personības EKK un tās nozīme 

starpnacionālo attiecību attīstībā” (vad..M.Vidnere), no 

2004.g. 

7. LZP grants Nr.04.0497 “Etnokomunikatīvās kompetences 

(EKK) determinantes un tās nozīme starpkulturālo attiecību 

veicināšanā” (vad. M.Vidnere), 2001.-2003.g. 

8. LZP grants Nr.96.0794 “Represēto un jaukto ģimeľu 

problēmas” (vad. Ā.Karpova), 1999.- 2001.g. 

 Piedalīšanās starptautiskajos pētījumu projektos 

1. ESF Nr.VPD1/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164 no 

01/10/2006-30/04/2007 ”Latvijas pedagoģisko augstskolu 

mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās 

pētniecības jomā.” 

2. ESF Nr.3252 no 01/08/2006-01/06/2007 “Skolotāju 

profesionālās meistarības pilnveides programmas izstrāde un 

ieviešana Jelgavā”. 
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3. kopš 2002 – CICE (Children‟s Identity and Chitizenship in 

Europe) (vad. prof. Monks), 

4. 1998-2000 – WACRA Europe e.V., D-85356, Munich 

(Germany), Wienna (Austria) (vad. Ph.D. R.Mayer) 

Publikācijas     Līdz 1996.gadam izdotas 32 zinātniskās un 9 mācību-

metodiskās publikācijas. 

2007.gads 

Vidnere M. (2007)  Holisms kā kreativitātes procesa rezultāts. 

Nodots publikācijai 

2006.gads 

Vidnere M. (2006)  Diskriminācija pret vecumu-apzināta vai 

neapzināta politika valstī. Zobārstniecības Raksti, Nr.1, 28-

31.lpp. 

Vidnere M. (2006). Diskriminācija pret vecumu-apzināta vai 

neapzināta politika valstī. Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija 

mums”, Nr.2, 2006, 26-32.lpp.  ISSN 1691-0982 

Vidnere M. (2006). Sociālās distancētības psiholoģiskā 

analīze starpnacionālajās   komunikatīvajās attiecībās.  

Zinātniskie raksti III Starptautiskā zinātniskā konferencē 

”Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. RPIVA, 492-

498.lpp 

Vidnere M., Plotka I., Sokol E. (2006) Starpetnisko attiecību 

tolerance un pozitīvā etniskā identitāte. Sociālo zinātľu 

vēstnesis. Daugavpils Universitāte /Social sciences bulletin /, 

2006 1 (3), 112-133.lpp. ISSN 1691-1881. 

Vidnere M., Strautmanis J. (2006) Formation Conditions of 

Corporate Social Responsibility in Organizational Culture.  

Europe‟s Journal of Psychology, vol.2, No6, May 2006, 1-

10.lpp. ISSN1841-0413 

Vidnere M. (2006) Garīgums kā personības kreativitātes 

kvalitāte. Zinātnisko rakstu krājums ”Radošā personība”, 1V, 

Jumi, 55-63.lpp. 

Vidnere M., Igoľins D., Plotka I. (2006)  Ethnocommunicative 

competence (ECC) and its role in creation and development  of 

international relationship in Latvia.  A Thematic Network 
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Project in Eighth European Conference Citizens of Europe and 

the World, 46.lpp. 

Vidnere M. (2006)  Priekšvārds Ainas Nucho  

grāmatai”Dzīvas labirintā”. Rīga: Izdevniecība “Jumis”, 3-

5.lpp. 

2005.gads 

Vidnere M., Hodaľonoka I., Krūmiľa I., Sloka A. (2005)  

Bērnu ar valodas traucējumiem integrācija sabiedrībā. Rīga, 

“Psiholoģija skolai un ģimenei” Nr.1,2,3,4,5; ISSN 1691-1709 

Vidnere M., Plotka I. (2005). Ethnocommunicative competence 

(ECC) and its role in creation and development of 

international relationship in Latvia. Starptautiskās zinātniski-

praktiskās konferences „Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais 

gads ES”, Rīga, 205-208.lpp. 

Vidnere M., Plotka I. (2005). Ethnocommunicative competence 

(ECC) and its role in creation and development of 

international relationship in Latvia. Konferences 

„Menedţmenta un mārketinga teorija un prakse” materiāli, 

Minska, 9-10.lpp. 

2004.gads 

Vidnere M., Nucho A. (2004). Stress: tā pārvarēšana un 

profilakse. Rīga: apgāds “Biznesa partneri”, 260 lpp. ISBN 

9984-961-07-9 

Vidnere M. (2004). Represēto personu pārdzīvojumu pieredze 

kā vēsturiskās apziņas fenomens. Rīga, Starpnozaru ţurnāls 

„Psiholoģija mums”, Nr. 3(5), 2004, 2-7.lpp. ISSN 1691-0982 

Vidnere M. (2004). Represēto personu pārdzīvojumu pieredze 

kā vēsturiskās apziņas fenomens (krievu valodā). Rīga, 

Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija mums” (krievu valodā), Nr. 

3(5), 2004, 2-6.lpp. ISSN 1691-0982 

Vidnere M., Višľakova N. (2004)  Personības garīguma 

attīstības psiholoģija.  Rīga, Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija 

mums”, Nr.10(12), 2004, 6-11.lpp.  ISSN 1691-0982 

Vidnere M., Višľakova N. (2004)  Personības garīguma 

attīstības psiholoģija.  Rīga, Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija 
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mums” (krievu valodā), Nr. 10(12), 2004, 6-11.lpp. ISSN 

1691-0982 

Vidnere M., Višľakova N. (2004)  Personības garīguma 

attīstības psiholoģija. Rīga, Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija 

mums”, Nr. 11(13), 2004, 2-8.lpp.  ISSN 1691-0982 

Vidnere M., Višľakova N.  (2004)  Personības garīguma 

attīstības psiholoģija.  Rīga, Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija 

mums” (krievu valodā), Nr. 11(13), 2004, 2-8.lpp.  ISSN 

1691-0982 

2003.gads 

Vidnere M., Nucho A. (2003)  Intervēšanas prasmes.  Rīga: 

RAKA, 85 lpp. ISBN 9984-15-480-7 

Vidnere M. (2003) Represēto cilvēku pārdzīvojuma pieredze 

kā psiholoģisks pamats piesātināto vērtību veidošanā (krievu 

valodā). Zinātniski praktiskais ţurnāls “Pieredzes un vecuma 

psiholoģija”, Nr.1(21),  Maskava, 27.-36.lpp.  ISSN 0236-4999 

Vidnere M. (2003) Ceļa vārdi žurnālam “Psiholoģijas 

pasaule”. Rīga, “Psiholoģijas pasaule”, Nr.01, 29-297.lpp.  

ISSN 1691-0435 

Vidnere M. (2003) Dziedniecības holistiskā pieeja. Krājumā 

“Ieskats holistisko terapiju formās”,  Rīga: Izglītības soļi, 16-

21.lpp.  ISBN 9984-712-35-4 

Vidnere M. (2003) Priekšmetu psihoenioloģisko īpašību loma 

un novērtēšanas iespējas. Krājumā “Ieskats holistisko terapiju 

formās”,  Rīga: Izglītības soļi, 22-28.lpp. ISBN 9984-712-35-4 

Vidnere M. (2003) Iztēle.  Krājumā “Ieskats holistisko terapiju 

formās”, Rīga: Izglītības soļi, 39-43.lpp.  ISBN 9984-712-35-4 

Vidnere M. (2003) Vizuālās kognitīvās formas priekšrocības.  

Krājumā “Ieskats holistisko terapiju formās”,  Rīga: Izglītības 

soļi, 44-49.lpp. ISBN 9984-712-35-4 

Vidnere M. (2003) Smilšu terapija. Krājumā “Ieskats 

holistisko terapiju formās”, Rīga: Izglītības soļi, 89-91.lpp.  

ISBN 9984-712-35-4 

Vidnere M. (2003) Personības garīgās izaugsmes iespēja 

pārdzīvojuma izpratnē.  Krājumā “Ieskats holistisko terapiju 
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formās”,  Rīga: Izglītības soļi, 92-100.lpp.  ISBN 9984-712-

35-4 

Vidnere M. (2003)  Pasaku terapija.  Krājumā “Ieskats 

holistisko terapiju formās”,  Rīga: Izglītības soļi, 106-108.lpp.  

ISBN 9984-712-35-4 

Vidnere M. (2003)  Latviešu tautas ornamentika.  Krājumā 

“Ieskats holistisko terapiju formās”,  Rīga: Izglītības soļi, 109-

121.lpp.  ISBN 9984-712-35-4 

Vidnere M., Ločmele A., Zālīte A. (2003)  Banku 

organizācijas kultūras attīstība. Rēzeknes Augstskolas 

zinātniskie raksti, 199-211.lpp.  ISBN 9984-585-57-3. 

Vidnere M., Ločmele A., Zālīte A. (2003)  Kultūras saknes 

organizācijā: banku pakalpojumi kā organizācijas kultūras 

rādītājs.  Rīga, Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija mums”, 

oktobris (1), 2003, 10-15.lpp.  ISSN 1691-0982 

Vidnere M. (2003)  Sociālo pārmaiņu psiholoģiskie aspekti 

personības socializācijas procesā. Rīga, Starpnozaru ţurnāls 

„Psiholoģija mums”, novembris (2), 2003, 2-6.lpp.   ISSN 

1691-0982 

Vidnere M. (2003)  Sociālo pārmaiņu psiholoģiskie aspekti 

personības socializācijas procesā (krievu valodā).  Rīga, 

Starpnozaru ţurnāls „Psiholoģija mums” (krievu valodā) 

novembris (2), 2003, 2-6.lpp.  ISSN 1691-0982  

ISBN 9984-15-291-4 

Mācību metodiskie materiāli: 

Vidnere M. (2001)  Stresa menedžments:  mācību 

palīglīdzeklis.  Rīga: KOMIN . 

Vidnere M. (1998)  Programma  stresa menedžmentā.  

Rīga:LU. 

Vidnere M. (1998)  Stresa menedžments: mācību palīglīdzekļi 

stresa pārvarēšanas metodikā.  Rīga: Mācību apgāds 

Vidnere M. (1998)  Programma vadības psiholoģijā.  Rīga:LU 

Vidnere M. (1998)  Vadības socioloģija un psiholoģija: 

mācību palīglīdzeklis.  Rīga: Mācību apgāds 
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Pielikumi 

 

Sabiedriskais un organizatoriskais darbs 

AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) 

locekle 

Latvijas Holistisko Terapiju Asociācijas vadītāja 

Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas locekle 

Apvienības CICE (Children‟s Identity and Chitizenship in 

Europe) locekle 

Ţurnāla “Educology Psychology” redkolēģijas locekle 

Ţurnāla “Psiholoģija mums” redkolēģijas locekle 

Ţurnāla “Psiholoģija skolai un ģimenei” redkolēģijas locekle 

Latvijas Psihologu promocijas padomes locekle 

Zinātniskais eksperts sociālajās zinātnēs 

Latvijas Politiski Represēto Apvienības locekle 

Sabiedrības Integrācijas Fonda eksperte 

Apbalvojumi 

1. 2006 - RPIVA PD atzinības raksts-pateicība no 

akadēmiskā maģistra psiholoģijā studentiem RPIVA par 

praktiski orientētajiem materiāliem, elastīgumu domāšanā, citu 

viedokļu pieľemšanā. 

2. 2004 – rektora atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas 

Universitātes attīstībā,   augsti kvalificētu speciālistu 

sagatavošanā un sakarā ar  Latvijas Universitātes 85 gadu 

jubileju 

3. 2001 – Latvijas Universitātes pateicības raksts par 

ilggadēju radošu pedagoģisko darbu, nozīmīgu ieguldījumu 

psiholoģijas zinātnes attīstībā un starptautiskās pieredzes 

popularizēšanā Latvijā, veikumu maģistra studiju programmas 

īstenošanā 

4. 2001 – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par 

ieguldījumu zinātniskā darba attīstībā    

5. January 2000 – Outstanding Scholars of the 20
th

 Century in 

honour of an   Outstanding contribution in the field of Social 

Psychology.  International Biographical Centre, Cambridge, 

England 
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datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds AIJA VĪGNERE 

Dzimšanas dati 09.07.1954. 

Adrese Beberbeķu iela 74A, Rīga, LV-1029 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7934005 

29282925 

E- pasts aija.vignere @ latnet.lv  

Izglītība  

Laika periods 

 

2002.g.-2007.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Doktorantūras studijas 

Ekonomikas un vadības fak., finansu studiju progr 

Sociālo zinību skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

Latvijas Valsts Universitāte 

 

1999.g. – 2002.g. 

Maģistra Diploms Nr.003572 

Sociālo zinātľu maģistrs vadības zinātnē 

Rīgas Tehniskā Universitāte 

 

Laika periods 

 

1974. – 1979. 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās izglītības Diploms Nr.311610 

 Ekonomists - finansu un kredīta spec 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas Valsts Universitāte 

 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

2004.g. - turpmāk 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja (kultūras menedţmenta katedra) 

Darba vietas nosaukums un  

adrese 

Informācijas Sistēmu Menedţmenta augstskola 

Lomonosova iela Nr.1, Rīga 

Nozare 

 

Laika periods 

Pedagoģija 

 

1999.g. - turpmāk 
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Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Nozare 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Nozare 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un  

adrese 

Nozare 

Lektore (Vadības un ekonomikas nodaļa) 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola,  

Imantas 7. līnija1, Rīga 

Pedagoģija 

 

1999.g. – 2001.g. 

Lektore (Ekonomikas un komercdarbības katedra) 

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola, Meţa iela 1/2, Rīga  

Pedagoģija 

 

1982. – 1992.g., 1995.g. – 2000.g. 

Pasniedzēja (ekonomikas nodaļa) 

Rīgas Valsts tehnikums 

Kr. Valdemāra Nr. 1A, Rīga  

Finanses un kredīts 

 

Laika periods 

 

1979. – 1982. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomiste – finansiste kreditēšanas spec. 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts banka 

Kr. Valdemāra Nr. 2A, Rīga 

Nozare Finanses un kredīts 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

 

Valoda 

 

Saprotu 

 

Runāju 

 

Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi 

 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets  

 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Semināri 

 

Statistikas institūta doktorseminars 

Par statistisko metoţu pielietojumu pētniecībā 

un šo metoţu analīzi 
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LVU2007.g. maijs 

Economics and Finance Ph.D. Seminar "What 

Motivates Banks to Use Derivatives and the 

impact of Derivation Use on Bank Risk By 

prof.A.Reichert, Cleveland State Universitv, 

LVU2007.g. oktobris 

Kursi Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide 

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Izglītības 

darba vadība LVU 2006.g.  Sertifikāts Nr. 1156 

Krakovas Starptautiskais kultūras centrs 

Kultūras iestāţu vadības programma Krakova, 

Polija 2004.g. Sertifikāts 

1M Profesionālās izglītības centrs Uzľēmumu 

vadīšana un stratēģiskā plānošana Rīga 1997. g. 

Apliecība 

 

Finansu menedţmenta programmas apguve 

Ľujorka, ASV 1994.g. sertifikāts 

Kultūras mantojums - Muzeju menedţments un 

Finansu vadības programma V.Šekspīra 

memoriālais muzejs, Stratforda Anglija, 1994.g. 

Sertifikāts 

 

The National Trast Institute "Practical fmancial 

Manager school" 

The National Trast Institute, Londona 

Anglija, 1993.g. Sertifikāts 

Konferences Informācijas Sistēmu Menedţmenta augstskola 

Starptautiskā zinātniskā konference, ref. tēma: 

Kultūras menedţments, tā apmācības programmu 

aktualitāte Eiropas globalizācijā. 2007.februāris 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija VII Starptautiskā 

zinātniskā konference, ref.tēma: Kultūras 

menedţmenta programmu organizācija un vadība 

Latvijā. 2004.g.maijs 
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Rīgas Tehniskā Universitāte 

43.zinātniskā konference, ref.tēma: 

Latvijas kultūras fondu izveidošanas un darbības 

problēmas. 2002.marts 

Projekti  Latvijas Universitātes Zinātniskie Raksti 

Sērija: Vadības zinātne. Problēmraksts 

Manuskripta tēma: Kultūras fondu finansu 

pārvaldības problēmas.2008.februāris 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Virtuālā mācību materiāla izveide ekonomikā 

2007.decembris 

Publikācijas   Eiropas Mākslas un Kultūras Mantojuma 

Foruma tēţu sējums: Kultūrekonomikas 

nozīmes apzināšanās jaunajos globālajos 

ekonomiskajos apstākļos. 2006.g. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija VII konferences 

zinātnisko rakstu sējums: Kultūras menedţmenta 

programmu organizācija un vadība Latvijā.2004.g 

Rīgas Tehniskā Universitāte 43.konferences tēţu 

sējumā: Latvijas kultūras fondu darbības problēma 

2002.g. 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Una ZADUMĪNA 

Dzimšanas dati 1970.gada 17.decembris 

Adrese Helēnas iela 62-17 

Alūksne LV4301 

Mobilais tālrunis 43 81335 (mājās); 29323161 (mobilais) 

Izglītība  

Laika periods 2005.- 2008 

Piešķirtā izglītības dokumenta       

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pedagoģijas 

fakultāte, profesionālais maģistra grāds skolvadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

 

Laika periods 

 

1989.-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Svešvalodu fakultāte, 

filoloģijas bakalaurs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Darba pieredze 

Laika periods 12.11.2007. - 

Profesija vai ieľemamais amats vecākā angļu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

NBS Valodu skola 

 

Laika periods 

 

11.08.2006.- 31.10.2007 

Profesija vai ieľemamais amats projektu vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA ,,Veigs' 

 

Laika periods 

 

17.06.2005.-20.01.2006 

Profesija vai ieľemamais amats izpilddirektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Alūksnes pilsētas dome 
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Laika periods 2002.-17.06.2005 

Profesija vai ieľemamais amats informācijas aprites speciāliste 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Alūksnes pilsētas dome 

 

Laika periods 

 

2001 .-2002. 

Profesija vai ieľemamais amats dome, izpilddirektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Alūksnes pilsētas  

 

Laika periods 

 

1997. -2001 

Profesija vai ieľemamais amats Alūksnes pilsētas dome 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

atbildīgā domes sekretāre 

 

Laika periods 

 

1994.-1997. 

Profesija vai ieľemamais amats asistents - tulks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA "Lattelekom" Vidzemes zonas informācijas 

nodaļa 

 

Laika periods 1993.-1998. 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, angļu valodas 

skolotāja 

 

Papildu darba pieredze SIA mācību centrs ,,Austrumvidzeme", angļu valodas 

pasniedzēja,līgumdarbi  

SIA ,,Profesionālās izglītības, tālākizglltības un eksaminācijas 

centrs", angļu valodas pasniedzēja, līgumdarbi 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valodas Saprotu Runāju Rakstu 

Angļu labi labi labi 

Krievu labi labi labi 

 Zviedru viduvēji viduvēji viduvēji 

Papildu informācija 

Semināri 

2006. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

pedagogu tālākizglītības   programma   ,,Pedagoģiskās   darbības   
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Kursi pamati", apliecība Nr.2729 

2006. Valsts Administrācijas skola, mācību kurss ,,ES 

pamatnostādnes, ES lauksaimniecības politika, ES strukturālo 

fondu projektu vadība", sertifikāts Nr. 16 

2006. Valsts Administrācijas skola, mācību kurss «Pašvaldību 

tiesības. Darba tiesības", sertifikāts Nr.63 

2005.  Valsts Administrācijas skola, mācību kurss «Efektīvs 

vadītājs", sertifikāts Nr. 134 

2005.  Vaists  Administrācijas skola, mācību kurss „ Vadības 

psiholoģija", sertifikāts Nr.401 

2004.  SĪA "Pašvaldību konsultāciju centrs", profesionālās 

pilnveides seminārs "Pašvaldību avīţu veidotāji", apliecība 

Nr.04-44/26 un Nr.04-52/19 

2001.  Nīderlandes   pašvaldību   asociācijas   apmācības   

programma "Iedzīvotāju līdzdalība vietējā pārvaldē", sertifikāts 

2001.  LPMC profesionālās pilnveides seminārs "Personāla 

vadības menedţments", sertifikāts Nr.0737 

2001.  LPMC profesionālās pilnveides kurss "Microsoft Access 

datorprogramma", sertifikāts Nr.7815 

2001. LPMC profesionālas pilnveides kurss "Microsoft Office 

programmas", sertifikāts Nr.7814 

2000.LPMC profesionālās pilnveides kurss "Pašvaldību 

sekretāre", sertifikāts Nr.5784 

2000. Izglītības  un  tūrisma  centra 
tc
B&M"  ekskursiju  gidu  

kursi, sertifikāts Nr.5, kvalifikācija - ekskursiju gids Alūksnes 

rajonā 

1998. LPMC papildizglītības kurss "Pašvaldību sekretāre", 

apliecība 

1994. Autovadītāju apmācība, "B" kategorijas autovadītāja 

apliecība 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, uzvārds Jeļena Zaščerinska 

Dzimšanas dati 1971. gada 1. aprīlis 

Adrese Kurzemes pr. 114 – 102,Rīga ,LV-1069 

Mobilais tālrunis +371 29435142 

E-pasta  yelenazascerinska@hotmail.com 

Izglītība  

 Laika periods No 2006 – līdz šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas Doktora studiju programma 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Laika pperiods 2000 – 2002  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/Piešķirtā kvalifikācija 

Humanitāro zinātľu maģistra grāds angļu filoloģijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2003 līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Valodu katedras lektore  

Darba vietas nosaukums  

Adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, Rīgas LV – 1083 

Nozare izglītīa Pedagoģija 

  

Laika periods 1994 - 2005 

Darba vietas nosaukums  

Adrese 

Rīgas Dzelzceļnieku skola 

Abrenes iela 2, Rīga LV - 1534 

Nozare izglītīa Pedagoģija 

  

Prasmes  Saprotu Runāju Rakstu 

Valodu prasmes Valoda vācu angļu angļu 

Datora lietošanas prasmes  
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1. 2007. gada 18.-20.09 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultates 

Pedagoģijas zinatniskā institūta pedagoģijas doktora studiju seminārs „Kvalitatīvo un 

kvantitatīvo datu ievadīšana apstrādei ar SPSS un AQUAD”; Rīgā; 

2. 2007. gada 10.-12.09 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultates 

Pedagoģijas zinatniskā institūta pedagoģijas doktora studiju seminārs „Kvalitatīvo un 

kvantitatīvo datu ievadīšana apstrādei ar SPSS un AQUAD”; Rīgā; 

 

- metodisko materiālu izstrāde 1. 2007. gada “Angļu valoda speciāliem mērķiem” 

kursa apraksts Vācijas Akadēmisko Apmaiľas 

Dienesta Baltijas Vasaras skolas Informācijas 

Sistemu Menedţmenta Augstskolā, Rīgā; 

2. 2007. gada “Lietišķā angļu valoda psiholoģiem” 

studiju kursa apraksts Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskolā; 

3. 2006. gada “Angļu valoda speciāliem mērķiem” 

kursa apraksts Vācijas Akadēmisko Apmaiľas 

Dienesta Baltijas Vasaras skolas Viļľas Gediminas 

Tehniskā Universitātē; 

4. 2005. gada “Profesionālā angļu valoda” studiju 

kursa apraksts Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolā; 

5. 2005. gada “Lietišķā angļu valoda” studiju 

kursa apraksts Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolā; 

6. 2005. gada “Angļu valodas tests juridiskā 

terminoloģijā” Latvijas Policijas akadēmijā; 

7. 2005. gada “Juridiskā terminoloģija otrā 

svešvalodā” studiju kursa apraksts Latvijas 

Policijas akadēmijā; 

8. 2004. gada “Biznesa angļu valoda” studiju 

kursa apraksts Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolā; 

9. 2004. gada “Diagnosticējošais angļu valodas 

tests profesionālās izglītības iestādē” Rīgas 

Dzelzceļnieku skolā; 
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10. 2003. gada “Efektīvs angļu valodas skolotājs 

profesionālās izglītības iestādē” Rīgas 

Dzelzceļnieku skolā; 

11. 2002. gada “Svešvalodas programmu paraugi 

profesionālās izglītības iestādēm 2. un 3. 

kvalifikācijas līmenim”. 

- pieredze tālākizglītībā  

1. 2007. gada Eiropas Padomes tālākizglītības 

programmas „PESTALOZZI” seminārs 

„Jaunas kompetences”; Vācijā; 

2. 2007. gada Latvijas Universitātes 

profesionālās pilnveides programma 

„Augstskola didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakse”, Rīgā; 

3. 2007. gada starptautiskais projekts 

„Domašanas veidi angļu valodas mācīšanā”; 

Austrijā; 

4. 2007. gada Liepcigas universitātes seminārs 

“Eiropa dialogā: Latvija - Vācija”; 

5. 2006. gada Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes 

doktorantu simpozijs, Latvija; 

6. 2006. gadā Socrates/Erasmus skolotāju 

apmaiņas programma, Norvēgijā  

7. 2005. gadā “Informāciju un Komunikāciju 

Tehnoloģija valodu skolotājiem” Īrijā; 

8. 2004. gadā “Dzīves prasmes ilgtspējīgai 

attīstībai” Norvēģijā; 

9. 2002. gadā “Angļu valoda speciāliem 

mērķiem”, Lielbritānijā; 

10. 2002. gadā “Domāšanas pieeja valodu 

pasniegšanai . Ceļš uz patstāvīgu skolēnu” 

Rīgā; 

11. 2000. gadā “Saskarsme darbavietā – Angļu 

valoda speciāliem mērķiem”, Austrijā. 
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- dalība konferencēs u.c. 1. 2007. gada 15.-16. junija Starptautiskā pasaules 

valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu-Baltijas 

valstu reģiona konference „Novitātes valodu 

mācīšanā un apguvē starpkultūru kontekstā”, Rīga; 

2. 2004. gadā “English in the New Europe: 

Exploring the Changing Nature og Teaching and 

Learning English in a Wider European Context”, 

Rīgā; 

3. 2002. gadā “Considering Challenges in English 

Language Teaching”, Rīgā. 

Personīgās prasmes   

Valodu prasme Angļu valoda – humanitāro zinātľu maģistra grāds 

angļu filoloģijā; 

Krievu valoda - vidusskolas krievu valodas un 

literatūras skolotāja; 

Vācu valoda – otrā svešvaloda, lasītprasme ar 

vārdnīcu.  

Prasmes darbā ar datoru 1. 2007. gada 18.-20.09 Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultates Pedagoģijas 

zinatniskā institūta pedagoģijas doktora studiju 

seminārs „Kvalitatīvo un kvantitatīvo datu 

ievadīšana apstrādei ar SPSS un AQUAD”; Rīgā; 

2. 2007. gada 10.-12.09 Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultates Pedagoģijas 

zinatniskā institūta pedagoģijas doktora studiju 

seminārs „Kvalitatīvo un kvantitatīvo datu 

ievadīšana apstrādei ar SPSS un AQUAD”; Rīgā; 

3. 2000. un 2001. gada “Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Excel” kurss 

Prasme strādāt komandā 2007. gada no 26. augusta līdz 10. septembrim 

strādāju par angļu valodas lektori multikulturālā 

komandā Vācijas Akadēmisko Apmaiľas Dienesta 

Baltijas Vasaras skolā Informācijas Sistemu 

Menedţmenta Augstskolā, Rīgā. 
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2006. gada no 31. jūlija līdz 14. augustam strādāju 

par angļu valodas lektori multikulturālā komandā 

Vācijas Akadēmisko Apmaiľas Dienesta Baltijas 

Vasaras skolā Viļľas Gediminas Tehniskā 

Universitātē. 

 

No 2001. gada no 1. oktobra līdz 2001. gada 15. 

novembrim strādāju svešvalodas mācību 

programmu paraugu izstrādes Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās 

izglītības centra darba grupā, kas veido 

svešvalodas programmu paraugus profesionālās 

izglītības iestādēm 2. un 3. kvalifikācijas līmenim. 

Organizatoriskās prasmes Esmu ieguvusi zināšanas, prasmi un pieredzi 

organizatoriskā darbā, projektu vadībā un 

ieviešanā, sekmīgi piedaloties SIA “Mācību centrs 

ABC”  konkursu pieteikumu gatavošanā Valsts 

policijai un AS Latvijas Unibankai.   

Citas prasmes Esmu ieguvusi zināšanas, prasmi un pieredzi 

organizatoriskā darbā, projektu vadībā un 

ieviešanā, starptautiskās sadarbības jomā, 

sekmīgi piedaloties Eiropas Padomes tālākizglītības 

programmā 2007. gada Vācijā, 2004. gadā 

Norvēģijā un 2000. gadā Austrijā; arī Eiropas 

Socrates programmā izglītības attīstībai, 2002. gadā 

Lielbritānijā, 2005. gadā Īrijā un 2006. gadā 

Norvēgijā.  

 

Kā arī 2007. gada no 26. augusta līdz 10. 

septembrim strādāju par angļu valodas lektori 

multikulturālā komandā Vācijas Akadēmisko 

Apmaiľas Dienesta Baltijas Vasaras skolā 

Informācijas Sistemu Menedţmenta Augstskolā, 

Rīgā un 2006. gada no 31. jūlija līdz 14. augustam 

strādāju par angļu valodas lektori multikulturālā 
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komandā Vācijas Akadēmisko Apmaiľas Dienesta 

Baltijas Vasaras skola Viļľas Gediminas Tehniskā 

Universitātē. 

 

 

   

datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

JĀNIS ŢIŢMĀRS 

Dzimšanas dati 28.05.1961 

Adrese Dārza 23-1, Alūksne 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

64324185 

26568814 

E- pasts 

Fakss 

janis.z@cc.lv 

 

Izglītība  

Laika periods 

 

 2005- (mācos) 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistrs/  

Skolvadība 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 

 

Laika periods 1983 – 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Elektrosakaru inţeniera diploms/  

Daudzkanālu elektrosakaru inţenieris 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Politehniskais institūts 

Kaļķu 1, Rīga 

 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

01.02.2001 - 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors, datorsistēmu administrators 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Alūksnes filiāle 

Pils 21, Alūksne, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 01.01.2001 - 

Profesija vai ieľemamais amats Datorzinību pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas pašvaldību mācību centrs 

Pils 21, Alūksne, Latvija 

Nozare Pedagoģija 
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Laika periods 01.12.2000 -  

Profesija vai ieľemamais amats Datortīkla un datorsistēmu administrators 

Darba vietas nosaukums un adrese E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 

Glika 10, Alūksne 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 01.08.2000 – 01.12.2000 

Profesija vai ieľemamais amats matemātikas, fizikas un informātikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Ziemeru pamatskola 

Māriľkalns, Alūksnes rajons 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 01.10.1997 – 01.10.1999 

Profesija vai ieľemamais amats Projektu vadītājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Lattelekom 

Vaļľu 30, Rīga, Latvija 

Nozare Telekomunikācijas 

 

Laika periods 01.08.1988 – 01.09.1997 

Profesija vai ieľemamais amats Sakaru inţenieris, iecirkľa priekšnieks, klientu 

apkalpošanas sektora vadītājs, kvalitātes kontroles 

sektora vadītājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Lattelekom 

Cēsu raj., Alūksnes raj. 

Nozare Sakari 

Prasmes                  Valodu prasmes    

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi 

 Vācu Nedaudz Maz Maz 

Datora lietošanas prasmes ECDL sertifikāts 

Citas prasmes A, B, C  kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Kursi Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 

(sert. Nr. 0381) 
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Atvērtā pirmkoda programmatūru apskats (reģ. Nr. 

LIIS-03-33-1465) 

ECDL Eiropas datorprasmes sertifikāts (Nr. LV 

000159) 

CNAP Cisco tīkla akadēmijas programma (reģ.Nr. 

LIIS-01-33-2056) 

Windows 2000 servera administrēšanas pamati 

(reģ.Nr. LIIS-01-33-6851) 

Vadības attīstības programma (Anglija), (Project 

Management) 

Stratēģiski svarīgu lēmumu pieľemšana (Decision 

Base) (dipl. Nr. D581) 

Marketinga menedţments 

Biznesa ABC 

Intensīvie angļu valodas kursi 

citi:  Projektu vadība, Māksla pārdot, Saskarsmes 

psiholoģija, Prezentāciju iemaľas 

Publikācijas   “Datorvīrusi spēj apmānīt aizvien smalkāk.” 

Alūksnes Ziľas, 12.02.2004. 

 

   

datums  paraksts 
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2. PIELIKUMS 
Studiju kursu apraksti 
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Vispārizglītojošie 

studiju kursi 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

 Imantas 7. līnijā- 1, Rīgā, LV – 1083, tālrunis 7808010, fakss 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Lietišķā komunikācija 

Business Communication 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 KP  

Kredītpunkti ECTS 3 ECTS 

Priekšzināšanas  
Saskarsmes treniľi, Personāla vadība (4 KP), 

Menedţmenta pamati, Personības psiholoģija 

                  

Studiju kursa autore –  Mg.sc.soc Velga Simsone.  

 

Studiju kursa docētāja –  Mg.sc.soc Velga Simsone.  

 

Studiju kursa mērķis: Sniegt studentiem zināšanas un prasmes starppersonu komunikācijas 

veidošanā un pielietošanā, veicinot  personāla vadītāja, organizatorisko un komunikatīvo 

kompetenču attīstību.  
 

Plānotais rezultāts - Iegūtās kompetences būs pietiekošas pārējo vadības kursu apguvei. Kursā 

iegūtais zināšanu un prasmju kopums atbilst iegūstamās profesijas standartam (prast pieľemt 

lēmumus, argumentēti izteikt savu viedokli, sadarboties ar vadību, darbiniekiem klientiem, valsts un 

sabiedriskajām institūcijām) un dod iespēju izmantot tās praktiskā darbā. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.

k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1.  Informācijas definīcijas, informācijas aprite, tās 

veidošana un nodrošināšana 

 1 1 

2.  Komunikācijas jēdziens, loma, elementi un 

process 

 0,5 2 

3.  Starppersonu komunikācijas veidi 

Verbālā komunikācija. Mutiskā, rakstiskā 

komunikācija: tonis, intonācija, stils; 

Neverbālā komunikācija. Ķermeľa valoda: 

ţesti, pozas, krāsas, smarţas, distance, telpu 

iekārtojums. 

 2 2 

4.  Cilvēku izturēšanās komunikācijas procesā. 

Klausīšanās un neklausīšanās iemesli; 

Psiholoģiskās barjeras komunikācijā, 

informācijas zudumi; 

 2 1,3,4 

5.  Komunikācijas loma organizācijā 

Vertikālā, horizontālā komunikācija 

Iekšējā, ārējā informācijas aprite 

Lietišķās etiķetes nozīme starppersonu 

 1 1,3, 
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komunikācijā organizācijā 

6.  Pārliecināšanas un argumentēšanas metodes. 

Ietekmēšanas veidi. Stereotipu un aizspriedumu 

apzināšanās. 

 1 6 

7.  Prezentēšanas veidi, nosacījumi. Uzstāšanās 

iemaľu veidošana izmantojot daţādus tehniskos 

līdzekļus. Kļūdas prezentācijās. 

 4 5 

8.  Sanāksmju un darba interviju organizēšanas un 

vadīšanas nosacījumi. Sanāksmju un interviju 

ilgums, vieta, laiks. Psiholoģiskā mikroklimata 

veidošana sanāksmēs un darba intervijās. 

 2 7 

9.  Darba interviju plānošana, jautājumu izvēle, 

telpu iekārtojums, noformējums. Saskarsmes 

principi un  ētikas ievērošanas nosacījumi 

interviju laikā.  

 2 8 

10.  Sabiedrisko attiecību būtība, jēdziens, attiecību 

plānošana  

 0,5 9 

  KOPĀ: 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

 Temats Pārbaudes forma 

1. Informācijas aprites analīze uzľēmumā Darba aizstāvēšana 

2. Komunikācijas veidu izpratne, 

raksturojums, pielietošanas iespējas 

Kontroldarbs 

3. Informācijas uztveres iespējas 

komunikācijas procesā 

Kontroldarbs 

4. Psiholoģisko barjeru apzināšanās un 

novēršanas iespējas komunikācijā 

Situāciju analīze grupās, darba 

aizstāvēšana 

5. Prezentācijas sagatavošana, prezentēšana Darba aizstāvēšana 

6. Argumentēšanas metodes, to pielietojums Lomu spēles 

7. Sanāksmes modelēšana (sagatavošana, 

organizēšana, reglamenta izstrāde) 

Grupu darbs – lomu spēle 

„Sanāksmes modelēšana”; rakstiski - 

reglamenta izstrāde 

8. Darba intervijas jautājumu izstrāde, 

intervijas modelēšana 

Rakstiski pārbaudei iesniegti darba 

intervijas jautājumi; lomu spēle  

9. Sabiedrisko attiecību nozīme uzľēmumā Kontroldarbs – situāciju analīze 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstveidā): tests, kas ietver situāciju analīzi 

 

Prasības studiju kursa apguvei nepieciešams apmeklēt vismaz 50% no lekcijām, izstrādāt 

praktiskos darbus, piedalīties semināros un sekmīgi nokārtot ieskaiti. 

*Par katru kontroldarbu var saľemt 1 punktu, par testu un darbu aizstāvēšanu var saľemt 0,5 punktu, 

eksāmens tiek vērtēts sekojoši: testā par katru precīzi atbildētu jautājumu var saľemt 1 punktu. Par 

papildus darbu ārpus programmas var iegūt vēl papildus punktu un nobeidzot studiju kursu saľemt 

augstāko vērtējumu 10 balles 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, lomu spēles, patstāvīgie darbi, modelēšana, 

prezentācijas, situāciju analīze. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  
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Literatūra 

Studiju pamatliteratūra : 

 

1. Bišofa A., Bišofs K .-Sevis menedţments.- R.:Balta eko, 2002. 

 

2. Čakrāne Z., Ģingule M. Ceļā uz lietišķajiem rakstiem.-R:. Pētergailis, 2003. 

 

3. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.- R.:Jāľa Rozes apgāds,2002. 

 

4. Dubkevičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete.- R. Jumava. 2003. 

 

5. Fraser P, Seitel. The Practice of Public Relations, 9th Edhion. - ,,PrenticeHall”, 2003. 

 

6. Glāsa L. Ķermeľa valoda. R. Valters un Rapa. 2005. 

 

7. Lynn W. Ultimate Interview Book. Kogan Page. 2005. 

 

8. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs.-R:. SIA Jāľa Rozes apgāds, 2003. 

 

 

Papildliteratūra 

1. Edmillers A. Vilhems T. Manipulēšana - R.: BALTA eko, 2004. 

2. Gandapass R. Kāmasūtra oratoram. – R.:Vieda, 2008. 

3. Hindls T. Prasme uzstāties. .- R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

 

4. Hodţsone Dţ. Līdzvērtīgs sarunu partneris. - R:. Biznesa augstskola Turība, Rīga.2001. 

 

5. Jenkin F. Public Relations.- "Pearson Prof. Limited", Gr.Britain, 1998. 

 

6. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība.-R:. Biznesa augstskola Turība, Rīga.2002. 

 

7. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti.-R:.A/S Baltijas tranzītu banka,  1994. 

 

8. Mencels V. Retorika. Prasme brīvi un pārliecinoši runāt.- R.:Balta eko, 2002. 

9. Nelke K. Prezentēšana.- R.:Balta eko, 2003. 

 

10. Odiľa A. Protokols. R: Zelta grauds. 2003. 

 

11. Ozols A. Varas iegūšanas un noturēšanas māksla.-R:. “Asja”, 2002. 

 

12. Pētersons A. Pieskārieni. R: Biznesa augstskola turība. 2008. 

 

13. Pischel S. Business correspodence. Darījumu korospodence. R:. Zvaigzne ABC, 2000. 

 

14. Šota B. Sarunas. Drošas, radošas un veiksmīgas. - R.:Balta eko, 2002. 

 

15. Teilore R Pārveido sevi .-R:. Pētergailis, 2002. 

 

16. Teo T., Kerijs K. – Apklusti un klausies. R.: Lietišķās informācijas dienests. 2008. 

17. Theaker A. Public Relations Handbook (Media Practice).- ,,Routledge, an imprint of Tavlor 

& Francis Books Lt", 2001. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Vispārīgās pedagoģijas katedras sēdē 

2008. gada 17.martā 

Kat. vad. Inese Jurgena 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Loģika 

Logic 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Vēlamas priekšzināšanas filozofijā, matemātikā, 

fizikā (apgūtas vidējās izglītības programmas 

šajās jomās) 

Studiju kursa autors (i) – Mag. phil. V. Cers 

 

Studiju kursa docētāji - Mag. phil., lektors V. Cers 

 

Studiju kursa mērķis - Izkopt iemaľas atdalīt domāšanas formu no domāšanas satura un prast operēt 

ar formas ierakstu ”tīrā” veidā, iemācīt korekti definēt un lietot ikdienas un zinātniskās valodas 

terminus, apgūt kārtulas, kuras ļauj izveidot pareizu secīgu domāšanu, lai identificētu problēmas un 

izstrādātu to risinājumus. 

 

Plānotais rezultāts – izkoptas pareizās domāšanas iemaľas, attīstīta prasme atdalīt domāšanas formu 

no domāšanas satura, studenti prot, izmantojot formālās loģikas kārtulas, veidot secīgu domāšanu; 

attīstīta prasme novērot, analizēt, vērtēt, izdarīt loģiskus secinājumus; attīstīta mērķtiecība, studenti 

patstāvīgi prot identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Ievads.  2  

2. Jēdziens. Jēdzienu definēšana.   2  

3. Vingrinājumu risinājumi (Eilera apļi; 

jēdzienu ierobeţošana un vispārināšana; 

daţādu konkrētu definīciju analīze.  

 2  

4. Spriedumu loģika. Loģikas pamatlikumi.   2  

5. Loģiskais kvadrāts un tā kārtulas. 

Vingrinājumi. 

 2  

6. Slēdzienu loģika. Vienkāršais 

kategoriskais siloģisms.  

 2 1. 

7. Argumentācija. Vingrinājumi.   2 2. 
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Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums 

(iepazīšanās ar literatūru) 

 

1. Loģisko ideju vēsture. Kontroldarbs - ideju attīstības shēma 

2. Aristotelis. Diskusija 

3. Stoicisma ētika. Jautājumu veidošana diskusijai 

4. Ētiskās idejas Viduslaikos. Kontroldarbs - ideju attīstības shēma 

5. G.Leibnica loģika. Diskusija 

6. I.Kanta loģika. Diskusija 

7. Loģiskās idejas 19., 20.gs. Kontroldarbs - eseja 

Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums  

1. Aizenaka testa vingrinājumi. Docētāja vērtējums 

2. Vingrinājums ar Eilera apļiem 

(„Lācītis”). 

Docētāja vērtējums 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - rakstisks eksāmens – izvērsta atbilde uz diviem docētāja 

sagatavotiem jautājumiem atbilstoši studiju kursa tematiem, kas paredz ideju salīdzināšanu un prasmi 

parādīt šo ideju nozīmi mūsdienās lēmumu pieľemšanā 

 

Prasības studiju kursa apguvei – 75 % apmeklējums un aktivitātes nodarbībās – 15%, 3 

kontroldarbi: 1. – 20%, 2. – 15%, 3. – 20% un sekmīgi uzrakstīts eksāmena darbs – 30% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, diskusijas, ideju 

attīstības shēmas, eseja 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Vedins I. Loģika, R., 1998. 

2.   Filozofija tekstu fragmentos. Sast. Turins V. RPIVA, 2000. 

 

Papildliteratūra 

 

1.   TulvisteP. Par domāšanas izmaiľām vēsturē.-R., 1990. 

2.  VedinsI., GoldeJ. Uzdevumi loģikā.-R., 1992. 

3.  Vedins J. Formālā loģika, R., 1979. 

4.  Veits D.P. Loģika R., 2000 

  5.    Zieh O., Kolman A. Unterhaltsame Logik.-Leipzig, 1975. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Vispārīgās pedagoģijas katedras sēdē 

2008. gada 17.martā 

Kat. vad. Inese Jurgena 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Filozofijas pamati 

Fundamentals of Philosophy  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas Vispārejā vēsturē 

un Kultūras vēsturē, kā arī Dabaszinātnēs 

(apgūtas vidējās izglītības programmas šajās 

jomās ). 

 
Studiju kursa autors – Mag.phil. Valdis Cers  

 

Studiju kursa docētāji – Mag.phil. Valdis Cers 

 

Studiju kursa mērķis - padarīt katram cilvēkam piemītošo dzīves eksistenciālo izjūtu par apzinātāku 

un mērķtiecīgāku, sekmēt studentu veidošanos par humānu, tikumisku un tolerantu personību, kas 

izprot filozofiskā mantojuma nozīmi sevis pilnveidē un profesionālajā darbībā, analizējot 

sabiedrības attīstības likumsakarības un principus.  
 

Plānotais rezultāts – mūsdienīga un organiska pasaules uzskata izveide; apgūtas modernās 

domāšanas metodoloģijas, metodes un prasmes to adekvātā pielietojumā izvēlētajā profesionālajā 

jomā: prot analizēt ekonomikas un cilvēku resursu attīstības tendences globālās un vēsturiskās 

kopsakarībās, apzinās personīgo eksistenciālo dzīves izjūtu kā daţādu dzīves sfēru organisku vienotību  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.k

. 

Temats  

(iekļaut seminārus) 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Ievads: filozofijas specifika (filozofija kā 

dialogs tekstā, konspekts – grafisks diskurss – 

filozofijā, filozofija kā cilvēka vispraktiskākā 

dzīves sfēra, uzsvars uz jautājumu filozofiskā 

diskursā ) 

 3  

2. Filozofijas vispārīgs raksturojums: par 

jautājumu “ Kas ir filozofija ? ”; Par jautājumu 

“ Kas ir cilvēks ?” ;Par jautājumu “ Kas ir 

esamIba ?” 

 2  

3. Metafizika, racionālisms, dialektika: Aristoteļa 

mācība par esamību; Hērakleits un apzinātas 

dialektikas aizsākumi Rietumu filozofijā; 

empīrisms un racionālisms Rietumu zinātniskās 

domāšanas vēsturē; 

 2 1,2 
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4. Modernās metodes mūsdienu filozofijā: 

iracionālisms; dialektika un fenomenoloģija; 

eksistenciālisms, hermeneitika, 

postmodernisms; 

 2 1,2 

5. Ieskats Pasaules filozofijas vēsturē: Rietumu 

filozofijas aizsākumi Senajā Grieķijā; 

Kristietība un Rietumu filozofija; Jauno laiku 

filozofija; Modernā un Postmodernā filozofija; 

 4 1,2 

6. Filozofiskā doma Latvijā  1,5  

7. Austrumu filozofija  1,5  

 
Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Studiju pamatliteratūras un 

papildliteratūras apguve 

Apgūtās literatūras sekmīgs 

pielietojums semināru nodarbībās 

2. Patstāvīga komentāra izstrāde 

izvēlētajam tekstam no norādītajiem 

pirmavotiem  

Komentāru prezentācija mutiskā un 

rakstiskā formā eksāmenā 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens (rakstiskā formā): eseja „Modernās metodes 

mūsdienu filozofijā un to atziľu izmantošana cilvēku resursu plānošanā un vadīšanā”. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – sekmīgs sniegums programmas teorētiskajā apguvē un 

nodemonstrētas prasmes teorijas pielietojumā, gatavojot un prezentējot komentāru izvēlētajam teksta 

fragmentam – 50%; eksāmena darbs – 50%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

esejas, komentāri tekstam, komentāru prezentācija. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā (vācu valodā, krievu valodā )  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

 1. Kūle M.,Kūlis R.Filosofija.-R.,1996. 

2. Rubene M.No tagadnes uz tagadni.-R.,1995. 

3. Rubenis A.Cilvēks mītiskajā pasaules ainā.-R.,1994. 

4. Filozofija tekstu fragmentos.Sast.V.Turins, RPIVA, 2001. 

5. Vilks A. Filozofija Latvijā.Antoloģija.-R.,2000. 

 

Papildliteratūra 

 

 1. Aurēlijs Marks.Pašam sev.-R.,1991. 

2. Bēkons.Jaunais organons.-R.,1989. 

3. Beringers M.Kas ir filozofija.-Lielvārde,1995. 

4. Dekarts R.Pārrunas par metodi.-R.,1978. 

5. Gadamers H.G.Patiesība un metode.-R.,1999. 

6. Habermas J.Theorie und Praxis.-BRD.,1969. 

7. Heidegers M.Malkas ceļi.-R.,1998. 
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8. Huserls E.Fenomenoloģija.-R.,2002. 

9. Kasīrers E.Apcerējums par cilvēku.-R.,1996.Platons.Eutifrons.Sokrāta 

aizstāvēšanās.Kritons.Faidons.-R.,1997. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

 1. Ţurnāls “Kentaurs”, pārējais pēc studenta izvēles un konkrētās nepieciešamības 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada 3. martā 

Kat. vad.: Margarita Kaltigina 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Latviešu valodas kultūras jautājumi 

Latvian Language Culture Issues  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 KP 

Kredītpunkti ECTS 3 ECTS 

Priekšzināšanas  Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī 
                  

Studiju kursa autors (i) – V. Kuzina 

 

Studiju kursa docētāji – V. Kuzina 

 

Studiju kursa mērķis - palīdzēt topošajiem personālvadības speciālistiem apzināties valodas kultūras 

nozīmi indivīda un sabiedrības saskarsmē, pilnīgojot teorētiskās zināšanas un prasmes lietot valodas 

izteiksmes līdzekļus mutvārdos un rakstos atbilstoši literārās valodas normām. 

 

Plānotais rezultāts –pilnveidotas zināšanas par valodas funkcijām un saziľas līdzekļiem, izmantojot 

tos daudzveidīgās saziľas situācijās uzľēmumā (iestādē, organizācijā u.c.), pilnīgotas lietišķo rakstu 

valodas prasmes, studenti prot rediģēt tekstu atbilstoši literārās valodas normām. 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.

k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  

Nepilna laika studijās 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

1. Valodas kultūras jēdziens 

Valodas kultūras līmeľi 

1 1 

2. Valodas kultūras pazīmes 1 2 

3. Valodas galvenās funkcijas 1 3 

4. Valodas līdzekļu paralēlismi 2 4 

5. Valodas kultūra un valodas stili 2 5 

6. Stilu klasifikācija, to galvenās pazīmes. 

Zinātniskās valodas stils. Populāri 

zinātniskās valodas stils. 

2 6 

7. Lietišķo rakstu valodas stils. 2 7 

8. Valodas kultūra un neliterārā leksika 1 8 

 

9. Interferences jēdziena izpratne 

Izplatītākās kļūdas mutvārdos un rakstos 

2 9 

10. Teksts kā saziľas vienība. Teksta 

pazīmes. Tekstveide. Teksta rediģēšana 

2 10 

 

Patstāvīgā darba plānojums 
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Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Valodas kultūras jēdziens 

Valodas kultūras līmeľi 

Diskusija 

2. Valodas kultūras pazīmes Diskusija 

3. Valodas galvenās funkcijas Ziľojums 

4. Valodas līdzekļu paralēlismi Grupu darbs (testi un to pārbaude) 

5. Valodas kultūra un valodas stili Diskusija 

6. Stilu klasifikācija, to galvenās pazīmes. 

Zinātniskās valodas stils. Populāri 

zinātniskās valodas stils. 

Ziľojums 

7. Lietišķo rakstu valodas stils. Dokumentu izveide un pārbaude 

8. Valodas kultūra un neliterārā leksika Referātu prezentācija 

9. Interferences jēdziena izpratne 

Izplatītākās kļūdas mutvārdos un rakstos 

Kartotēkas izveide un pārbaude 

10. Teksts kā saziľas vienība. Teksta 

pazīmes. Tekstveide. Teksta rediģēšana 

Analīze un vērtēšana. Portfolio. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens (kontroldiktāts)  

Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās -15%, 

patstāvīgo darbu izpilde: kļūdu analīze -10%, testi – 15%, aktivitātes diskusijās – 10%, ziľojumi – 

10%, referāta vērtējums – 15%, portfolio vērtējums – 10%; eksāmena darbs – 15%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, diskusijas, ziľojumi, diktāti, kļūdu 

analīze, konsultācijas, referāti un to prezentācijas, portfolio. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1. Endzelīns J. Daţādas valodas kļūdas. Darbu izlase. 3.sējums. – Rīga: Zinātne, 1980. 

2.daļa. 

2. Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. – Rīga: LR 

Valsts valodas centrs, 1998. 

3. D. Nītiľa, Moderna cilvēka valoda, R.: VVA, 2004 

4. Lauze L. Ikdienas saruna vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja: LPA, 2004 

5. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 

6. Laua A. Latviešu leksikoloģija. – Rīga: Zvaigzne, 1981. 

7. Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. – Rīga: Zvaigzne, 1980. 

8. Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. – Rīga: Zvaigzne, 1994. 

9. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. / A.Blinkena, 

O.Bušs, I.Druviete u.c. – Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1999. 

10. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga: Zvaigzne, 1995. 

11. Skujiľa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 

12. Ceplītis L., Ceplīte B. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – Rīga, 1991. 

13. Koluţa R. Tā vai šitā. Rīga, 2004. 

14. Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 

rokasgrāmata. Rīga: 2002. 
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Papildliteratūra 

5.  Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – Rīga: Zvaigzne, 1969. 

2. Muiţniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. – Rīga: Rasa ABC, 2002. 

3. Bankavs A. Saīsinājumi. – Rīga: Avots, 1984. 

4. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. – Rīga: Avots, 1995. 

5. Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga: Avots, 1965. u.c. turpmākie izdevumi. 

6. Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. – Rīga: Zvaigzne, 1977. 

7. Lunt. H. N. Communication Skills in Modern Language at School and Higher Education. – 

London: CILT, 1982. 

8. Таузенбас К. Культура языковой коммуникации.// Новое в зарубежной лингвистике. - 

Москва: 1988. Вып. XX, стр. 296. – 306. 

9. Bankavs A. Latviešu valodas saīsinājumu īsa vārdnīca. Rīga, 2002. 

10. Kļaviľa S. Valodas daba. Rīga: Lielvārds, 1997. 

11. Latviešu literārās valodas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1. – 8. sējums 

12. Valodas aktualitātes. Rīga: Zinātne (6 rakstu krājumi). 

13. Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi. Nr. 1, 2005 u.c.  

14. Kalnača A. Morfēmika un morfoloģija. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2004 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Normatīvie akti. http://www.vvk.lv 

2. www.valodaskultura.lv 

3. Latviešu valodas institūts. // http://www.lza.lv 

4. Linguistica Lettica. Rīga: LVI ţurnāli. 

5. Terminoloģijas jaunumi. Rīga, 2002, Nr.1 u.c ţurnāli 

 

http://www.vvk.lv/
http://www.lza.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

 Imantas 7. līnijā- 1, Rīgā, LV – 1083, tālrunis 7808010, fakss 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Lietišķā etiķete 

Business etiquette 

Studiju programmas 

nosaukums 
Personāla vadība 

Kredītpunkti 2KP  

Kredītpunkti ECTS 3 ECTS 

Priekšzināšanas  Latviešu valodas kultūras jautājumi 

                  

Studiju kursa autors (i) – Lektore,  Mg.sc.soc Velga Simsone.  

 

Studiju kursa docētāji – Lektore , Mg.sc.soc Velga Simsone.  

 

Studiju kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas lietišķajā etiķetē un prasmes to pielietot ikdienas 

darbā, attīstot prasmi sagatavot un vadīt prezentācijas, prezentēt sevi, sadarboties ar partneriem darba 

vidē. 
 

Plānotais rezultāts – studenti ieguvuši zināšanas par lietiškās etiķetes galvenajām prasībām, izprot 

protokola, lietišķā ģērbšanās un izturēšanās stila būtību; ir attīstītas lietišķās etiķetes izmantošanas 

prasmes prezentāciju veidošanā; students prot prezentēt sevi atbilstoši lietišķai sitācijai. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

 Kulturālas uzvedības priekšnoteikumi un 

jēdzieni. Etiķete. Protokols. 

 

1 

1 

 Pirmais iespaids, tā priekšnoteikumi un 

sekas. 

 
1 

2 

 Sasveicināšanās. Uzruna. Iepazīšanās, 

atvadīšanās. 

 
1 

3 

 Vizītkartes  1 4 

 Ţestu valoda un etiķete.  2 5 

 Sieviešu un vīriešu profesionālais 

ģērbšanās stils. 

 
2 

6 

 Lietišķās sarunas.   2 7 

 Ielūgumi.  1 9 

 Vizītē. Viesu sagaidīšana un uzľemšana.  2 9,10 

 Gaitas un stājas etiķete.  1 11 
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 Galda un ēšanas kultūra. Viesības.  2 12 

  KOPĀ 16  

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

 Temats Pārbaudes forma 

1. Uzvedības kultūra, etiķete kontroldarbs 

2. Pirmā iespaida veidošanas nosacījumi lomu spēles 

3. Sasveicināšanās pamatprincipi, 

noteikumi. 

kontroldarbs 

4. Vizītkaršu noformēšana darba aizstāvēšana 

5. Ţestu nozīme savstarpējā saskarsmē, 

ţestu etiķete 

lomu spēles 

6. Etiķetes noteikumi apģērbā videomateriāla analīze 

7. Lietišķu sarunu veidošana situāciju analīze 

8. Ielūgumu rakstīšana, viesu sagaidīšanas 

nosacījumi 

Kontroldarbs 

9. Viesību veidi Kontroldarbs 

10. Dāvanu izvēle Kontroldarbs 

11. Stājas un gaitas nozīme lomu spēles 

12. Galda klāšana, apkalpošana darba aizstāvēšana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi 

 

Prasības studiju kursa apguvei: nepieciešams apmeklēt vismaz 50% no lekcijām – 10% vērtējuma, 

sekmīgi uzrakstīt kontroldarbus - par katru kontroldarbu var saľemt 1 punktu – 5 punkti – 30% 

vērtējuma; par katru patsāvīgo praktisko darbu – 2. – 5%; 4. – 10%; 5. – 5%; 6. – 10%; 7. – 20%; 11. 

– 5%; 12. – 10%; ieskaites atzīmi veido izpildīto darbu vērtējums un to īpatsvars. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie praktiskie darbi, lomu 

spēles, videomateriāla analīze. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. R.: Zvaigzne ABC, 2007. 

2. Lasila S.. Jaunā zelta uzvedības grāmata.R:.Sprīdītis,1994. 

3. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. R.:Zvaigzne ABC, 2005. 

4. Strautmane A.Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē. R.: Jumava. 2007. 

 

 

Papildliteratūra 

 

1. Dīns F. Lietišķā etiķete Eiropā. R.: Zvaigsne ABC, 2005. 

2. Kincāns V. Etiķete.R.: Biznesa partneri, 2003. 

3. Hovermane K. Labāka par jebkuru vīrieti. – R.: apgāds „Alberts”, 2000. 
4. Hanišs H. Galda kultūra. – R.: Jumava, 2000. 

5. Grebzdes M. Pareizais tonis. 1. un 2. daļa redakcijā, Rīga 1937. 

6.Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. R.: Zvaigznes ABC, 2003. 

7.Почепцов Т. Имиджелогия. – Ваклуг, 2001. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada 25. martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Saskarsmes treniņi 

Interaction Training 
Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

 

Studiju kursa autors (i) - Mag.psych. Anda Kauliņa  

 

Studiju kursa docētāji - Mag.psych. Anda Kauliņa  
 

Studiju kursa mērķis - pilnveidot studējošo prasmes un iemaľas pozitīvas saskarsmes un 

komunikācijas procesa veidošanā, attīstot prasmi strādāt psiholoģiski sareţģītās situācijās, strādāt 

grupā, argumentēti izteikt savu viedokli 

 

Plānotais rezultāts – izpratne par saskarsmes treniľa būtību, individuālā praktiskā pieredzē iegūta 

izpratne par komunikācijas un saskarsmes barjerām, apgūti pozitīvas saskarsmes pamati, studenti 

apzinās sev raksturīgos individuālās saskarsmes un komunikācijas veidus, prot argumentēti izteikt 

savu viedokli.  
 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums  

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Aktīvās klausīšanās paľēmieni  
 

 2 1. 

2. Jautājumu uzdošanas tehnikas  4 2. 

3. Sarunas vadīšanas paľēmieni  2 3. 

4. Lomas un pozīcijas saskarsmē 

 

 2 4. 

5. Neverbālā komunikācija  2 5. 

6. Psiholoģiskās barjeras saskarsmē 

 

 4 6.,7. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Vizuālās, audiālās un verbālās sensitivitātes 

attīstības vingrinājumi 

Darbs grupā, pāros, mutiska refleksija 

2. Atvērto un slēgto jautājumu izmantošana, 

provokatorisku jautājumu uzdošana un 

atbilţu atrašana, jautājumi klienta sūdzību 

gadījumā, jautājumi agresīvam klientam 

Darbs pāros, lomu spēle 

(„Neapmierinātais klients”), mutiska 

refleksija 



   

  269 

3. Iepazīšanās saruna, pārliecināšanas saruna, 

saruna, kurā jāsaka „nē”, psiholoģiska 

uzbrukuma atvairīšanas saruna 

Darbs grupās – lomu spēles, 

videomateriāla analīze, mutiska 

refleksija.  

4. Personīgā Ego stāvokļa atklāšana - 

zīmējums 

Mutiska refleksija 

5. Neverbālās komunikācijas adekvātuma 

analīze 

Videomateriāla analīze 

6. Uztveres barjeru, vērtību, interešu barjeru 

atklāšana situācijā  

Lomu spēles 

7. Projekts: „Mans saskarsmes treniľš” Projekta aizstāvēšana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite bez atzīmes  

 

Prasības studiju kursa apguvei – piedalīšanās 100% visās nodarbībās – 25%; 1. – 6. patsāvīgā 

uzdevuma izpilde – 50%; projekta aizstāvēšana – 25%.  

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- diskusijas, lomu spēles, mutiska refleksija, radoši 

uzdevumi (zīmējums), videomateriāla analīze, projekts 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Reľģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2004.  

2.  Dţeimsa M., Dţongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. Rīga: Elpa, 1995. 

3.  Fišers R., Ūrijs V. Petons B. Prasme vienoties. R.: SIA "Jāľa Rozes apgāds", 2002. 

4.  Intergroup process (ed. Brown R., Gaertner S. Blackwel Publishing, 2003. 

5.  Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения.- СПб., 1996. 

6.  Смит Г. Тренинг прогнозирования поведения. Тренинг сензитивности. С-П: ПЕР СЕ, 

2001. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Socioloģija 

Sociology 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

                  
Studiju kursa autors (i) – Mg.oec., Mg.paed., lektore Ieva Bērziľa 

 

Studiju kursa docētāji – Mg.oec., Mg.paed., lektore Ieva Bērziľa 

 

Studiju kursa mērķis – Iepazīstinot studentus ar socioloģijas būtību un teorijām, sabiedrības un 

sociālo institūtu likumsakarībām, pilnveidot izpratni par daţādu sabiedriskās dzīves sfēru attīstības 

perspektīvām un pārvaldes iespējām un attīstīt prasmi šādā kontekstā analizēt organizācijas darbību, 

identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus 

 

Plānotais rezultāts  

 Izpratne par sabiedrības skatījumu daţādās vadības socioloģijas skolās un pieejās;  

 Prasme analizēt profesionālās problēmas no jauna skatupunkta;  

 Prasme sasaistīt studiju kursā iegūtās zināšanas un prasmes ar praktiskām iemaľām 

profesionālo ideju un projektu pozitīvai realizācijai. 

 

 Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.k

. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Socioloģija kā zinātne.  

Seminārs: Mūsdienu socioloģijas teorijas. 

 4 1. 

2.  Sabiedrība kā sociāla sistēma, sociālie 

institūti. Statuss un loma. 

 2 2. 

3.  Uzľēmums kā sociāla sistēma. Vadības 

socioloģiskās problēmas. 

 4 3. 

4.  Sociālie aspekti darbā un darba 

organizācijā. Sadzīves apstākļi un darba 

efektivitāte. 

 2 4. 

5.  Personības socializācijas process. Deviantā 

uzvedība un sociālā kontrole. 

 2 5. 

6.  Sociālā stratifikācija un mobilitāte.  2 6. 
 

Patstāvīgā darba plānojums 
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Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Literatūras studijas Grupālā kontrole/diskusija 

2.  Literatūras studijas Paškontrole/ atbildes uz jautājumiem 

3.  Konkrētas organizācijas analīze attiecībā uz 

sociālā taisnīguma principu ievērošanu. 

Diskusija 

4.  Literatūras studijas Paškontrole/diskusija 

5.  Praktikums: deviācijas padziļinošo faktoru 

izzināšana un analīze 

Grupālā kontrole/diskusija 

6.  Referāts: Sociāla institūta, kādas 

sabiedriskās dzīves sfēras vai sociālas 

problēmas analītisks vērtējums.  

Darba aizstāvēšana/ diskusija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstiski): tests par galvenajiem studiju kursa 

satura jautājumiem, kas ietver situāciju analīzi.  

 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Aktīva līdzdalība diskusijās – 30% 

Referāts – 30% 

Eksāmens (tests) – 40% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, grupu darbi, diskusijas, patstāvīgie darbi. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. Iespējams klausīties arī krievu valodā.  

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R., LU, 1996. 

2.  Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R., Zvaigzne ABC, 2002. 

3.  Taraškevičs R. Ievads vadības socioloģijā. R., 1993. 

Papildliteratūra 

 

1.  Kravčenko A., Tjurina I. Vadības socioloģija (kr.val.). M., 2005. 

2.  Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R., LU, 1997. 

3.  Рабочая книга социолога. М., 1983. 

4.  Социология. Под редакцией В.Н.Лавриненко. М., Юнити, 2002. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Acta Sociologica 

2.  British Journal of Sociology 

3.  Annual Review of Sociology 

4.  http://www.sociologyonline.co.uk/ 

5.  http://soc.pu.ru/materials 

 

http://www.sociologyonline.co.uk/
http://soc.pu.ru/materials


   

  272 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 
 

APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada 3. martā 

Kat. vad.: Margarita Kaltigina 

 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Angļu valoda profesijā 

Professional Business English 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 6 KP 

Kredītpunkti ECTS 9 ECTS 

Priekšzināšanas  
Angļu valodas prasmes A2 - B1 līmenī atbilstoši 

Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē 

 

Studiju kursa autors (i) –I. Ratniece, M. Kaltigina 

 

Studiju kursa docētāji – S. Brasnujeva, L. Lapsa, U. Zadumina, J. Zaščerinska 

 

Studiju kursa mērķis - pilnveidot angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas personāla vadības 

speciālistu profesionālajai attīstībai, izmantojot angļu valodu sadarbībā ar ārzemju partneriem. 

 

Plānotais rezultāts - angļu valodas prasmju pilnveide profesionālajā darbībā un B1 līmenī atbilstoši 

Eiropas valodu apguves standartam.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  

Nepilna laika studijās 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

1. Job description 4 1 

2. Interpersonal skills 4 2 

3. Job motivation and working conditions 4 3 

4. Interviews 4 4 

5. Ethics at work 4 5 

6. Factors contributing to job satisfaction 4 6 

7. Employee resourcing 4 7 

8. Human resource planning 4 8 

9. SWOT analysis 4 9 

10. Cultural stereotypes and human resource 

managers. 

4 10 

11. Management changes 4 11 

12. International careers 4 12 
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Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā 

darba pārbaudes forma 

1. Job description Prezentācija 

2. Interpersonal skills Lomu spēles 

3. Job motivation and working conditions Kopsavilkuma prezentācija 

4. Interviews Lomu spēles 

5. Ethics at work Tulkošana 

6. Factors contributing to job satisfaction Diskusija 

7. Employee resourcing Tulkošana 

8. Human resource planning Prezentācija 

9. SWOT analysis Prezentācija 

10. Cultural stereotypes and human resource 

managers. 

Diskusija 

11. Management changes Tulkošana 

12. International careers Tulkošana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – 2 ieskaites ar atzīmi: teksta tulkošana un diskusija par 

vienu no studiju kursa satura tematiem; eksāmens: rakstiski – teksta tulkošana, vingrinājuma teksta 

satura izpratnei izpildīšana, mutiski – atbildes uz jautājumiem.  

 

Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās – 10%. 

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija paredzētajā laikā: prezentācijas – 15%; lomu spēles – 15%; 

diskusijas – 15%; tulkošana – 15%; ieskaite/ eksāmens – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lomu spēles, patstāvīgie darbi, diskusijas, prezentācijas, 

tulkošana. 

 

Kursu apgūst angļu valodā 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Market Leader. International Management Business English by Adrian Pilbeam 

Longman, 2000 

2.  Communication for Business by Shirlay Taylor A Practical approach 3rd edition, 1999 

3.  Simon Sweeney, Professional English Management, Pearson Education, 2002 

4.  D.Cotton, D.Falvey, S.Kent, New Edition Market Leader, Pearson Education,(course 

book) 2005 

5.  T.Trappe, G.Tullis, Intelligent Business (Coursebook), Pearson Education, 2005 

 

Papildliteratūra 

 

1.  M.Kaltigina, A.Kulačkovska. Svešvalodu prasmju līmeľi: R., 2002 – 5. – 10., 7. – 

21.lpp. 

2.  Reading for Intermediate Learners of English, compiled by Maija Leikarte, Riga, 

2003. p. 34 – 35, p. 46 – 47, p. 101, p. 125. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.market-leader.net  

2.  http://www.awl-he.com 

3.  http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio ELP The Language Passport 

4.  www.longman.com 

5.  www.CNN.com 

6.  www.esl.-lab.com 

http://www.market-leader.net/
http://www.awl-he.com/
http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio
http://www.longman.com/
http://www.cnn.com/
http://www.esl.-lab.com/
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Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Personāla vadība 

Personnel management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 10 KP 

Kredītpunkti ECTS 15 KP 

Priekšzināšanas  

Lai uzsāktu studiju kursa apguvi: Svešvaloda 

profesijā (2 KP), Informācijas tehnoloģijas 

personāla vadītāja darbā (2 KP), Lietvedība 

personāla vadītāja darbā (2 KP), Ekonomikas 

pamati (2 KP) 

                  
Studiju kursa autors – Mg. sc. soc. Agita Miķelsone 

 

Studiju kursa docētāji - Mg. sc. soc. Agita Miķelsone, Mg.psych. Baiba Skrauce, Mg. psych. Signe 

Enkuzena 

 

Studiju kursa mērķis - Iepazīstināt studentus ar galvenajiem personāla vadības funkciju 

īstenošanas virzieniem un metodēm, veidojot izpratni par personāla vadītāja profesionālajām 

un personības kompetencēm atbilstoši Profesijas standarta prasībām un attīstot prasmes plānot 

un vadīt personāla vadības funkciju īstenošanu uzľēmumā. 
 

Plānotais rezultāts – studenti izprot uzľēmuma darbības kopsakarības, darba tirgū 

notiekošos procesus un prot prognozēt pieľemamos lēmumus atbilstoši situācijas izmaiľām; 

izmantojot iegūtās zināšanas, prot analizēt uzľēmuma darbību, identificēt problēmas un 

izstrādāt to risinājumus - plānot uzľēmuma efektīvu vadīšanu; prot formulēt uzľēmuma 

personāla vadības mērķus, izveidot personāla attīstības stratēģisko plānu, izprot klientu un 

darbinieku intereses un prot integrēt tās uzľēmuma personāla attīstības plānā; izprot galvenās 

personāla vadības funkcijas un prot tās īstenot atbilstoši studiju kursa uzdevumiem, prakšu 

uzdevumiem. 
 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. Personāla vadības jēdziens  10  

1.1. Personāla vadības attīstība: 

vēsture un attīstības perspektīvas 

 2 1. 

1.2. Svarīgākie personāla vadības funkcijas, 

mērķi un uzdevumi  

 4 1. 

1.3. Personāla vadība mūsdienu izpratnē  4 1.; 2. 

2. Personāla vadības funkciju ieviešanas  10 3. 
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hronoloģiskie principi 

2.1. Amata apraksti, to izstrāde un ieviešana  4  

2.2. Amatu aprakstu struktūra  4  

2.3. Amatu aprakstos iekļaujamā informācija  2  

3. Personāla plānošana un atlase – 

situācijas, praktiski piemēri  

 18 4. 

3.1. Personāla plānošanas mērķi un uzdevumi  2  

3.2. Atlases metodes un veidi  5  

3.3. Intervijas struktūra un analīze  4  

3.4. Profesionālie un psiholoģiskie testi – to 

izmantošanas priekšrocības un trūkumi 

 6  

3.5. Darba sludinājums. Kā veidot piesaistošu 

darba sludinājumu 

 1  

4. Darbinieka integrācija un iekļaušanās 

esošajā kolektīvā 

 10  

4.1. Darbā ievadīšanas mērķi un uzdevumi  4  

4.2. Jaunā darbinieka veiksmīgas integrācijas 

metodes 

 6  

5. Darbinieku motivācijas metodes  12 5. 

5.1. Praksē plašāk izmantojamās motivācijas 

metodes 

 4  

5.2. Monetārā un nemonetārā motivācija  4  

5.3. Lojalitātes attīstīšana  4  

6. Darbinieka novērtēšana  8  

6.1. Darbinieka novērtēšanas uzdevumi  3  

6.2. Personāla novērtēšanas anketas  3  

6.3. Personāla novērtēšanas pamatkritēriji  2  

7. Mācības (iekšējās mācību programmas , 

ārējās apmācības) 

 8 6. 

7.1. Mācību procesa vadīšana uzľēmumā   2  

7.2. Apmācības izvērtēšana   4  

7.3 Iekšējo mācību programmu izstrāde   2  

8. Darbinieku karjeras plānošana  2  

9. Personāla zinātnes attīstības tendences 

Latvijā un pasaulē  

 2 7. 

KOPĀ:  80  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Eseja: ”Es – nākamais personāla 

vadītājs” 

Recenzija 

2. Seminārs par organizācijas kultūru, 

darbinieku lojalitāti, karjeras 

plānošanas tendences Latvijā, Eiropā 

un pasaulē 

Publiska uzstāšanās. 

Eseja „Mans karjeras ceļš” 

3. Personāla vadības funkciju ieviešanas 

hronoloģiskie principi  

Publiska aizstāvēšana 

4. Personāla plānošana un atlase – 

situācijas, praktiskie piemēri 

Publiska aizstāvēšana 

5. Darbinieku motivācijas metodes Seminārs 
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6. Praktiskais uzdevums – sastādīt mācību 

plānu vidējam menedţmenta līmenim 

Publiska aizstāvēšana 

7. Eseja – „Kā es izprotu personāla 

vadību kā zinātni” 

Recenzija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – 4 ieskaites ar atzīmi: 1. – referāts; 2. – 2 situāciju analīze; 

3. – 2 situāciju analīze; 4. - darba motivācijas izpētes projekts; eksāmens: tests, kas ietver galvenos 

studiju kursa jautājumus atbilstoši personāla vadītāja Profesijas standartam par iegūstamajām 

zināšanām un izpratni, testa jautājumi veidoti arī kā minisituācijas ar dotiem rīcības variantiem. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – 75% lekciju apmeklējums – 5%, visu semināru 100% apmeklējums 

– 5%; galīgais vērtējums: visu patstāvīgo darbu sekmīga izpilde 35%, ieskaites – 25 %, eksāmens 

30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, eseja, recenzija, projekti, situāciju analīze, modelēšana. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Ešenvalde I., „Personāla praktiskā vadība”. - R.: Merkūrijs 2003. 

2. Ešenvalde I., „Pārmaiľu vadība”. - R.:Jāľa Rozes apgāds 2007. 

3. Gratone L., „Cilvēkresursu stratēģija”. - R.: Jumava, 2004. 

4. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. – R.: Lietišķas informācijas dienests, 2006 

5. Vorončuka I. „Personāla vadība”. R., 2000. 

6. Armstrong, M. Personnel Management Practice. - London, 1996. 

7. Armstrong,M., Stephens T. A Handbook of Management and Leadership. – Kogan Page, 

2005. 

8. Monday J.B.&Adams E., Human Resources Management. - Prentice – Hall.,2002.  

 

Papildliteratūra 

1. Edeirs Dţ., Iedvesmojošais līderis. R.: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 

2. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. R., 2007. 

3. Helers R. Vadībzinības rokasgrāmata. R.: Zvaigzne, 2006.  

4. Kehre M. Personālmenedţments uzľēmumā. R.: Turība, 2004. 

5. Spulle Ā.A. Praktiskais personālmenedţments. R.: Rīga, Turība,1998. 

6. Vīksna A. Personāla vadība. Rīga, 1999. 

7. LU Ekonomikas un vadības fakultātes zinātnisko rakstu krājumi. R.: LU, 1999. – 2007. 

8. Burnes B. Managing Change. – Prentice Hall, 2004 

9. Burns J. Leadership. N.Y., 1979. 

10. Armstrong,M. Human resources management. The Bath Press, Bath, 1999. 

11. Essential managers manual. Dorling Kindeseey, 1998. 

12. Fisher, C., Schoenfeldt L., Shaw J. Human Resource Management. Boston, 1996. 

13. Fleming I. Developing people. Pocketbook, 2006. 

14. Eggert M.A. Motivation. Pocketbook, 2006. 

15. Lochin D. Enterprise Knowlege Management. – Morgan Kaufmann, 2001. 

16. Tompkins J. Human Resource. Management in government. New York, 1995. 

 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Ţurnāls “Biznesa psiholoģija” 

2.  Ţurnāls „Karjera” 

3.  Ţurnāls „Biznesa partneri” 

4.  www.apa.org/pētījumi  

5.  www.ebscohost.com/pētījumi  

6.  www.lpva.lv – Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas mājas lapa 

 

http://www.apa.org/p�t�jumi
http://www.ebscohost.com/p�t�jumi
http://www.lpva.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Uzņēmējdarbības tiesību pamati 

 Fundamentals of Entrepreneurship Law  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Ekonomikas pamati, Personāla vadība (2 KP), 

Lietvedība personāla vadītāja darbā; studiju 

kurss daļēji balstās uz studentu dzīves pieredzi, 

esošo izpratni par likumdošanu un izziľas vēlmi  
                  

Studiju kursa autors (i) – tiesību zinātľu maģistrs Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa docētājs (i) – tiesību zinātľu maģistrs Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa mērķis – ievērojot profesijas standartu, dot topošajiem personāla vadītājiem vispārīgu 

priekšstatu par tiesībām kā sabiedrības fenomenu, tiesību rašanos un attīstību, iepazīstināt studentus ar 

uzľēmējdarbību regulējošām tiesību normām Latvijā, sniegt ieskatu aktuālās problēmās personāla 

vadības jomā atsevišķās tiesību nozarēs, veidot prasmi pielietot iegūtās zināšanas praksē. 

 

Plānotais rezultāts - pilnveidot komunikatīvās prasmes, sekmēt vērtību sistēmas pilnveidošanos, 

veidot iemaľas patstāvīgi risināt juridiska rakstura jautājumus, orientēties uzľēmējdarbību 

reglamentējošajās tiesību normās, attīstīt prasmi izteikt un pamatot savu viedokli. 

 

Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Tiesību teorijas pamati.  

(Valsts un tiesību izcelšanās. Tiesību 

jēdziens. Tiesību normas un to veidi. 

Tiesību avoti. Tiesību sistēma. Tiesību 

normu interpretācija. Tiesību pārkāpums.) 

 3  

2. Uzľēmējdarbību regulējošās tiesību 

normas 

(Komercdarbības vispārīgie noteikumi, 

komercreģistrs, filiāle, firma, pilnvaras. 

Komersanti, to veidi, dibināšanas, 

reorganizācijas un likvidācijas īpatnības.) 

 5 1. 

3. Civiltiesības. 

(Civiltiesiskā atbildība, tās veidi. Saistību 

tiesības. Zaudējumi un to atlīdzība. 

 3  
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Vienpusēji un daudzpusēji darījumi, to 

veidi. Civilprocesa pamati.) 
4. Administratīvās tiesības.  

(Valsts pārvalde, tās organizācija, formas, 

metodes. Administratīvais process. 

Administratīvais akts, tā pārsūdzēšana, 

apstrīdēšana. Administratīvais pārkāpums)   

 3 2. 

5. Krimināltiesības un kriminālprocess.  

(Noziedzīgs nodarījums. Vainas formas. 

Atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvi 

uzľēmējdarbībā. Kriminālprocesa 

vispārīgie noteikumi.) 

 2  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Darba tiesību saistība ar 

uzľēmējdarbību – likumdošanas avotu 

studijas 

Kontroldarbs 

2. Referāts par izvēlētu tēmu Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: tests, kas ietver arī 2 situāciju analīzi par 

uzľēmējdarbību regulējošām normām. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – izstrādāti patstāvīgie darbi – 40%, 75% lekciju apmeklējums – 

15%, sekmīgi nokārtots eksāmens – 45%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, avotu studijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra: 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga, “LV”, 2004. 

2.  Vītiľš V. Vispārējs tiesību pārskats. Rīga, “Verdikts”, 1993. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Meļķīsis E. Tiesību normu iztulkošana. R., LU, 2000  

2. Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. Rīga, LJB, 1996 

3. Načisčonis J. Administratīvās tiesības. R., 2002. 

4. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. R., TNA, 2001 

 

Normatīvie akti 

 

1. - Komerclikums (pieņemts 13.04.2000.g.) 

2. - Komerclikuma spēkā stāšanās likums (pieņemts 20.12.2001.g.) 

3. - Likums „Par nodokļiem un nodevām” (pieņemts 02.02.1995.g.) 

4. - Likums „Par grāmatvedību”(pieņemts 14.10.1992.g.) 
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5. - Civillikums. IV daļa. Saistību tiesības (spēkā no 01.03.1993.g.) 

6. - Civilprocesa likums (pieņemts 14.10.1998.g.) 

7. - Administratīvā procesa likums (pieņemts 25.10.2001.g.) 

8. - Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (pieņemts 07.12.1984.g.) 

9. - Krimināllikums (pieņemts 17.06.1998.g.) 

10. - Latvijas Kriminālprocesa likums (pieņemts 21.04.2005.g.) 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. www.nais.lv  

2. www.likumi.lv 

3. www.vestnesis.lv 

4. www.b2bnfo.lv 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Ekonomikas pamati  

Fundamentals of economics 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4  

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Vēlamas priekšzināšanas tirgus ekonomikas un 

tautsaimniecības nosacījumu izpratnē (apgūtas 

vidējās izglītības programma ekonomikas jomās) 
 

Studiju kursa autors  - lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere  

 

Studiju kursa docētāji – lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa mērķis – Sniegt zināšanas par ekonomikas teorijas pamatjautājumiem un ekonomiskās 

sistēmas darbību, ietverot padziļinātu ekonomisko parādību problēmu uztveri un izpratni. 

 

Plānotais rezultāts – Izpratne par ekonomikas būtību, tās darbības sistēmām, valsts un tirgus 

attiecībām, ekonomisko resursu ierobeţotību un vajadzību neierobeţotību, naudas lomu un inflāciju, 

kā arī darba un darba tirgus attiecībām šodienas globalizācijas apstākļos un saistību ar cilvēku 

resursiem.  

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 
Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

Ekonomikas priekšmets, tā būtība. 

Ekonomikas organizācijas pamatjautājumi- 

Ko, Kā, Kas. Izvēles iespējas.  

 

Resursi un raţošanas faktori - zeme, darbs, 

kapitāls. Resursu ierobeţotības problēmas 

mūsdienu tirgus ekonomikas apstākļos 

 

Ekonomikas sistēmas. Valsts loma jauktajā 

ekonomikas sistēmā resursu izvietošanā un 

kontrolē (seminārs) 

 

Patērētāju izdevumi un uzkrājumi. Personīgie 

ienākumi, to veidi. Izmaiľas mājsaimniecības 

politikā, faktori, kas to ietekmē  

 

Raţošana un produktivitāte. Raţošanas 

izmaksas. Fiksētie un mainīgie raţošanas 

  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

          2 

 

 

 

2 
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6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

15. 

 

 

 

16. 

faktori. Izmaksas, ienākumi un peļľa 

 

Cenas un tirgi. Cenu būtība un vērtība. 

Piedāvājuma-pieprasījuma teorija. Elastīgs un 

neelastīgs pieprasījums, piedāvājums.  

 

Tirgus veidi un tirgus cena, tās funkcijasTirgus 

līdzsvars, preču deficīts un pārpalikums, tirgus 

līdzsvara veidi un pašregulēšanās. Optimālās 

tirgus cenas noteikšanas metodes 

 

Lielas un mazas firmas, progresīvā un 

regresīvā atdeve. Mazā biznesa skaidrojums, 

uzľēmumu organizācija un darbība, bankrots 

Konkurence un monopols /nacionalizācija un 

privatizācija/. Konkurences veidi, rīcība. 

Patērētāju aizsardzība 

 

Nauda un bankas. Naudas funkcijas un veidi. 

Banku depozīti un pakalpojumi. Naudas tirgi 

 

Uzľēmējdarbības finansēšana, tās līdzekļu – 

pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu 

skaidrojums. Kreditu veidi un nozīme.  

Finansu institūcijas un finansu avoti. 

Ieguldījumu un investīciju nozīme (seminārs) 

 

Darbs un darba tirgus. Darba alga, tās formas 

un atšķirības. Darba līgumi. Bezdarbs, tā veidi 

Darba izmaksas un darba raţīgums. 

 

Mārketinga loma ekonomikā, tā pamatelementi 

Preces dzīves cikls, tās mērķtirgus, reklāmas 

nozīme un veidi preces virzīšanai tirgū. 

 

Latvijas ekonomiskās sistēmas skaidrojums. 

Valdības ieľēmumi un izdevumi. Budţets, tā 

loma inflācijas un deflācijas izpausmēs 

 

Valsts nodokļu politika, nodokļi un nodevas 

 

Valdība un nacionālā ekonomika. Raţošana un 

produkcijas izlaide. Nacionālā ienākuma 

/kopprodukta/ noteikšana. Ekonomikas politika 

(seminārs) 

 

Ēnu ekonomika, tās izpausmes. Valdības 

pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanā 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. 1.Patstāvīgais darbs Kontroldarbs – uzdevumu risināšana 

2. 2.Patstāvīgais darbs  Referāts 
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3. 3.Situācijas analīze – pētījumu, preses 

materiālu analīze 

Prezentācija  

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: 4 varianti, katrā variantā 5 uzdevumi, kuri 

risināmi, izmantojot iegūtās zināšanas un analītiskās prasmes.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – lekciju apmeklējums - 20%, aktivitātes semināros - 30%, 

patstāvīgie darbi - 20%, sekmīgi uzrakstīts eksāmena darbs – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi: 

referāts, uzdevumu risināšana, literatūras un avotu studijas, prezentācijas.  

 

Kursu apgūst latviešu, angļu valodā 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

V.Bikse Ekonomikas pamati R., Kamene 2006. 

J.Nešpors Makroekonomika R., Kamene 2007. 

J.Nešpors Mikroekonomika  R., Kamene 2006. 

J.Škapars Ekonomika tautsaimniecībā R.,LU 2006. 

G.Libermanis Mikroekonomika R., LU 2005. 

G.Libermanis Nauda, inflācija, valūtas kurss R., LU 2006. 

Dţ.Steinleiks Ekonomikas pamati  R., Zvaigzne ABC 2007. 

 

Papildliteratūra 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 I.Kodoliľa Nodokļi Latvijā 2005  R., Turība 2005. 

P.Samuelsons, V.Nordhaus Ekonomika R.,Orklatel 2005 

Dţ.Stiglics, Dţ.Drifils Mikroekonomika R., LU 2006 

K.Hofs Biznesa ekonomika R., J.Rozes apgāds 2002. 

V.Krieviľš Ekonomikas pamatkurss R., M/L 2007 

LR ekonomikas attīstības aktuālie jautājumi  R., Livonija 2007.g. konferenču materiāli 

LR Valsts Budţetu un ekonomisko attīstību skaidrojums  R., LU 2007.g.zin.raksti 

 

 

Periodika un citi materiāli  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ţurnāls Latvijas economists 

Ţurnāls Grāmatvedība un ekonomika 

Laikraksts Latvijas vēstnesis 

http.//www.likumi.lv/ 

http.//www.gov.lv./ 

http.//www.fm.gov.lv/ 

http.//www.vid.gov.lv/ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Menedţmenta pamati 

Fundamentals of management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4  

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas Ekonomikas 

pamatos, Personāla vadībā (4 KP), 

Grāmatvedības pamatos 
                  

Studiju kursa autori – Dr. paed. Ivars Muzis, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere  

 

Studiju kursa docētāji – Dr. paed. Ivars Muzis, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa mērķis – Sniegt studējošiem zināšanas par menedţmenta funkcijām un veidiem, 

veidojot izpratni par lēmumu pieľemšanu, koordinējot organizācijas darbības kopsakarības.  

 

Plānotais rezultāts – Izpratne par vadības procesu, vadības apjoma noteikšanu, organizācijas vidi un  

struktūru, tās plānošanas un komunikācijas līmeľiem, lēmumu pieľemšanas un kontroles būtību, par 

varu un vadītāja lomu organizācijas vadīšanā; priekšstats par informācijas sistēmu izmantošanas 

iespējām vadības procesos; prasme analizēt organizācijas sistēmu mijiedarbību, prasme identificēt 

personāla vadītāja vietu un lomu organizācijas sistēmās. 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika  

studijas 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 Menedţmenta teorijas pamatjēdzieni, 

heierarhija, attīstības vēsture. Kvantitatīvās, 

integrētās un modernās menedţmenta teorijas   

 

Organizācijas raksturojums, ārējas un iekšējās 

vides faktoru ietekme uz menedţmentu. 

Organizācijas struktūra, to ietekmējošie faktori 

 

Komunikācijas loma menedţmentā.Verbālā un 

neverbālā komunikācija (seminārs) 

 

Lēmumu pieľemšanas process, lēmumu 

pieľemšanas posmi, to raksturojums. Lēmumu 

efektivitātes paaugstināšanas nosacījumi 

 

Menedţmenta funkcijas- plānošana, plāna 

     

 

         2 

 

 

 

        2 

      

     

        2 

 

        

        

         2 
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6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

veidi un to izstrādes un lietojuma hierarhija. 

Biznesa stratēģijas plānošana un funkcionālās 

stratēģija vadīšana. 

 

Menedţmenta funkcijas – organizēšana, 

vadības apjoma noteikšana, pilnvaru 

piešķiršana, organizāciju centralizācija un 

decentralizācija 

 

Menedţmenta funkcijas – koordinēšana, tās 

būtība, mērķi,veidi un paľēmieni. PERT /tīkla 

grafika/sistēmas būtība un lietošana, imitācijas 

modelēšana 

 

Menedţmenta funkcijas – motivēšana: satura 

motivēšanas teorijas, norises motivēšanas 

teorijas, stimulējošās motivēšanas teorija 

 

Menedţmenta funkcijas – kontrole, tās būtība, 

veidi: operatīvā kontrole, organizācijas 

kontrole, stratēģiskā kontrole, ārējā kontrole. 

Kontroles efektivitāte un pretestību 

pārvarēšana (seminārs) 

 

Finansu menedţmenta būtība, uzdevumi un 

finanšu pārvaldības principi. Naudas līdzekļu 

kontrole, budţeti un prognozes, izmaksu un 

cenu kalkulācijas, peļľas lielums– vadības 

rentabilitātes rādītājs 

 

Resursu pārvaldības menedţments – 

cilvēkresursu plānošana, vispārējās kvalitātes 

vadības ieviešana,  resursu izmantošanas 

optimizācija, sešu sigmu procesa skaidrojums. 

Atgriezeniskās saites realizēšana 

 

Cilvēku vadīšana. Vadītājs un vadīšana. Varas 

būtība un veidi.Darbinieku rīcības ietekmēšana 

un motivēšana. Pārvaldīšana un līderības stili. 

Vadītāja autoritāte un komandas veidošana 

(seminārs). 

 

Pārmaiľas un jaunievedumi vadīšanas darbā. 

Novatorisko un stratēģisko pārmaiľu 

nepieciešamības menedţments. Pārmaiľu 

īstenošana cilvēku uzvedībā. 

 

Vadība atšķirīgās kultūrās, izpratne par 

pamatpieľēmumiem un uzvedības dimensijām. 

Vadīšana konfliktu, stresa un pārmaiľu 

situācijās. Konflikta risināšanas paľēmieni. 

 

 

         3 

 

 

          

 

         2 

 

 

         

 

         3 

          

 

 

           2 

         

          

     

 

 

          2 

 

 

 

 

 

           3 

 

 

 

 

 

           3 

 

 

 

 

            2 

 

 

 

 

            2 

 

 

 

 

            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. PERT /tīkla grafika/sistēmas modelēšana  darba aizstāvēšana 
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konkrētai organizācijai (docētāja doti 

nosacījumi) 

2. Cilvēku resursu attīstības plāna izstrāde 

konkrētai organizācijai (docētāja doti 

nosacījumi) 

plāna vizuāla prezentācija, aizstāvēšana 

3. Informācijas apkopošana un analīze par 

jaunievedumiem menedţmentā Latvijā un 

Eiropas Savienībā 

 referāts 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: tests, kurā ietverti zināšanu pārbaudes 

jautājumi atbilstoši apgūtajiem tematiem un situāciju analīze ( 2 situācijas), kas parāda izpratni par 

personāla vadītāja vietu un lomu organizācijas sistēmās.  

 

Prasības studiju kursa apguvei - lekciju apmeklējums - 20%, aktivitātes semināros - 30%, 

patstāvīgie darbi - 20%, sekmīgi uzrakstīts eksāmena darbs – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie praktiskie 

darbi, referāts. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

Armstrong,M., Stephens T. A Handbook of Management and Leadership. – Kogan Page, 

2005. 

Forands I. Menedţmenta autoritātes. R.: Latvijas Izglītības fonds, 2007. 

Forands I. Biznesa vadības autoritātes. R.: Latvijas Izglītības Fonds 2006.330lpp. 

Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. R.: Jumava, 2006. 

Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. R.: Latvijas Izglītības Fonds, 2004. 

Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. R.: Jumava, 2003. 

 

 

Papildliteratūra 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

 

Gundars Ķēniľš Kings. Amerikas pieredze uzľēmumu vadīšanā. R.: SIA Biznesa 

partneri, 2007. 

Edeirs Dţ. Efektīva komunikācija, vissvarīgākā vadības mākslas metode. R.: Asja, 2007. 

Edeirs Dţ. Efektīvas vadības skola. R.: Asja 2007. 

Kehre M. Personālmenedţments uzľēmumā. R.: Turība, 2006. 

Kenets Blanšārds, Spensers Dţonsons. Vienas minūtes menedţeris. R.: Jumava, 2007. 

Kolems R.,Berijs G. Uzmanību, menedţer – 525 ieteikumi jums. R.: Zvaigzne ABC,  

2005. 

Līdumnieks A. Vadīšana. R.: autora apgāds, 2006. 

Reľge V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2007. 

 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

 1. http://www.likumi.lv/ 

2. http://www.fm.lv/ 

3. http://www.gov.lv/ 

4. http://www.learnmanagement2.com/ 

5. http://www.managementstyle.net/ 

6. http://www.wikipedia.com/ 

7. http://www.diena.lv/ 

http://www.likumi.lv/
http://www.fm.lv/
http://www.learnmanagement2.com/
http://www.managementstyle.net/
http://www.wikipedia.com/
http://www.diena.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada 25. martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Personības psiholoģija 

Personality Psychology 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 
 

Studiju kursa autors (i) – Dr. psych., dr. oec. Māra Vidnere, Mg. paed., bac.psych. Gundega Kozlova  

 

Studiju kursa docētāji  – Dr. psych., dr. oec. Māra Vidnere, Mg. paed., bac.psych. Gundega Kozlova  

 

Studiju kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar personības psiholoģijas galvenajiem jēdzieniem, 

personības teoriju pamatfunkcijām, galvenajiem komponentiem, lai attīstītu prasmi prast strādāt 

sareţģītās situācijās, motivēt darbiniekus, veidot efektīvu komunikāciju 

 

Plānotais rezultāts – Studenti zina un izprot galvenos pamatjēdzienus:  cilvēks, indivīds, subjekts,  

individualitāte, personība; pārzina personības struktūru, motivāciju, personības attīstību, 

patopsiholoģiju, psihisko veselību un prot izmantot zināšanas konfliktu situāciju risināšanā, 

motivācijas programmu izveidē, personāla uzvedības izskaidrošanā. 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Pamatjēdzieni personības 

psiholoģijā: cilvēks, 

indivīds, individualitāte, 

subjekts, personība. 

  

2 

 

2. Personības teoriju funkcijas 

un komponenti. 

 2  

3. Psihoanalītiskā pieeja 

personība struktūras un 

rīcības skaidrošanā (Freida, 

Adlera, Junga, Eriksona, 

Fromma, Hornejas teorijas) 

 4 1. 

4. Personība iezīmju teorijas 

(Olports, Aizenks) 

 2  

5. Sociālās iemācīšanās pieeja 

uzvedības skaidrošanā 

(Banduras sociāli – kognitīvā 

personības teorija) 

 2  

6. Humānistiskā un  2  
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fenomenoloģiskā pieeja 

personības skaidrošanā 

(Maslova, Rodţera teorija) 

7. Cilvēka dzīves jēgas 

jautājums (Meija un Frankla 

teorijas). 

 2 2. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

N.p.k. Studentu patstāvīgie darbi  Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma  

1. Apzināto un neapzināto rīcības 

motīvu izskaidrošana, izmantojot 

psihoanalītiskās personības 

steorijas (literatūras studijas)  

 

Videomateriāla – kinofilmas fragmenta 

analīze 

 

2. Viena cilvēka (pēc studenta 

izvēles) karjeras attīstības faktoru 

analīze, izmantojot daţādu teoriju 

atziľu salīdzināšanu 

 

Eseja, mutiska prezentācija, diskusija 

grupā 

 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: 2 situāciju analīze – jāizskaidro cilvēka 

uzvedības konkrētā darba situācijā iespējamie cēloľi un jāprognozē iespējamā personāla vadītāja 

rīcība, izmantojot vismaz 2 personības teorijas (rakstiski).  

 

Prasības studiju kursa apguvei – 75% lekciju apmeklējums – 15%; patstāvīgo darbu izpilde: 1. – 

15%; 2. – 30%; eksāmens – 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, eseja, prezentācija, 

videomateriāla analīze. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Karpova Ā. Personība: teorijas un to radītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
2.  Reľģe V. Personības psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
3.  Reľģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1997 

4.  Personality psychology in the Workplace (ed. Brent W. R., Hogan R.). – 

Waschington: American Psychological Association, 2002. 
5.  Positive Psychological Assesment (ed. Lopez S. J., Snyder C. R.). - Waschington: 

American Psychological Association, 2003. 
6.  Psychology of Emotions (ed. Manstead A. S. R.). – SAGE Publication, 2008. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Adlers A. Psiholoģija un dzīve. – R., R., 1992. 
2.  Freids Z. Bērnu sit. – R., 1998 

3.  Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. – Lielvārde, 1994. 
4.  Freids Z. Totēms un tabu. – R., 1995 

5.  Fromms Ē. Māksla mīlēt. – R., 1994. 
6.  Jungs K.G. Dvēseles pasaule. – R., 1994. 
7.  Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. – R., 1993. 
8.  Karpova Ā. Personība un individuālais stils. – R., 1994. 
9.  Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – М., 1996. 
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10.  Психология личности. Т. 1,2. – Самара, 1999 
11.  Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность. Теории, эксперименты, упражнения. – 

М., 2001. 
12.  Теории личности в американской и западноевропейской психологии. – М., 

1999. 
 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  http: // www.psiholog.biz 
2.  http:// psy.piter.com/ library 
3.  http:// www.psylib.org.ua./ books 

 

http://www.psiholog.biz/
http://www.psylib.org.ua./


   

  290 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Informātikas un dabaszinību katedras sēdē 

2008. gada 26. aprīlī 

Kat. vad.: Juris Porozovs 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 

Informācijas tehnoloģijas personāla vadības 

darbā 

Information technology in personal 

management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 8 

Kredītpunkti ECTS 12 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas vispārējās 

vidējās izglītības informātikas mācību 

priekšmeta līmenī. 

 
Studiju kursa autors -  Mag.sc.ing. Inese Urpena.  

 

Studiju kursa docētāji -  Mag.sc.soc., lektors Gustavs Elers  

 Dr.math., docents Grigorijs Gorobecs 

 Mag.sc.ing. Inese Simkeviča 

 Mag.sc.soc. Jānis Ţiţmārs 

 

Studiju kursa mērķis - topošajiem personāla vadītājiem attīstīt informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju prasmes, kurām ir būtiska nozīme iestādes iekšējās un ārējās informācijas aprites 

nodrošināšanā.  

 

Plānotais rezultāts - studentiem jāsasniedz tāds IKT izpratnes un praktiskā pielietojuma līmenis, kurā 

dators tiek uztverts un lietots kā līdzeklis veiksmīgā profesionālā darbībā. Studenti spēj sekot IKT 

novitātēm un koordinēt informācijas apmaiľu savas kompetences ietvaros, apgūst racionālas un 

inovatīvas metodes iestādes dokumentu sagatavošanas, glabāšanas un apstrādes procesos. 

  

Kursa saturs 

 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr. 

p.k. 

Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

 Mūsdienu IKT apskats. Datoru 

administrēšanas programmatūra, datu 

drošība un arhivēšanas programmas. 

 4 

 

 INTERNET kā informācijas ieguves un 

komunikācijas vide.  4 
 

 Lietvedības dokumentu sagatavošana, 

vienota stila noformēšana liela apjoma 

dokumentiem. 

 8 
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 Veidlapu, formu un seriālo dokumentu 

sagatavošana. 
 8 Darbs Nr. 1. 

 Automatizācija dokumentu noformēšanā 

(autokorekcija, tabulu, attēlu, numerācija, 

satura rādītāja izveidošana). 

 4  

 Informācijas pieejamība, datľu 

pārvaldība, datu drošības aspekti. 
1.  4  

 Izklājlapu izmantošana skaitliskas 

informācijas uzkrāšanai, apstrādei un 

rezultātu uzskatāmai attēlošanai. 

 8  

 Kopsavilkumu tabulas un datu analīzes 

iespējas izklājlapās. 
 4 Darbs Nr. 2 

 Izpratne par datu bāzes nozīmi iestādes 

darbā, datu bāzes projektēšana. 
 4 

 

 Datu bāzes tabulu, formu, vaicājumu un 

pārskatu veidošana un noformēšana.  4 Darbs Nr. 3 

 Prezentācijas būtība, tās sagatavošana - 

objektu izvēle, krāsas, skaľas un 

animācijas iespējas. 

 8  

 Prezentācijas vienots noformējums un 

vadības iespējas.  4 Darbs Nr. 4 

 

KOPĀ: 
 

64 

 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr. 

p.k. 
Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  
Lietvedības dokumentu paketes 

sagatavošana. 
Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

2.  
Datu drošības aspekti, IKT pielietojums 

personāla vadības darbā.  
Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

3.  
Resursu uzskaites datu bāzes izveide un 

pielietojuma analīze. 
Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

4.  Iestādes prezentācijas materiāla izveide. 
Grupu darbs (2-3 studenti), darba 

prezentēšana un diskusija studiju grupā. 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi un eksāmens. Pārbaudījumu 

uzdevumi ir veidoti tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un 

prasmes visos attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeľos (vērtējot pēc 10 ballu skalas). 
Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi tiek iekļauts patstāvīgo darbu vērtējums. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – students var kārtot noslēguma pārbaudījumu, ja ir iesniegti un 

pozitīvi (vismaz 4 balles) novērtēti patstāvīgie darbi, kā arī ir izpildīti visi praktiskajās nodarbībās 

veicamie darbi; galīgo vērtējumu veido: patstāvīgo darbu izpilde – 20%; praktisko darbu izpilde 

nodarbībās – 20%, ieskaite – 20%; eksāmens – 40%.  

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, konsultācijas, praktiskie un patstāvīgie darbi, 

prezentācijas individuāli un grupās, iespēja nosūtīt darbus un saľemt vērtējumu no pasniedzēja 

elektroniskā formā. 

 

Kursu apgūst - latviešu valodā, ir iespējas klausīties šo kursu krievu valodā. 
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Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  E. Treiguts. Datoru tehnoloģija lietvedībā un ekonomikā. Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 1999. – 72 lpp. 

2.  L. Niedrīte. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Rīga: ComputerLand, 1995. - 174 lpp. 

3.  Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Aina Ivane, Laila Kuriloviča, Viesturs Vēzis, Arta 

Ţodziľa. Datorzinību pamati. 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft 

PowerPoint. Viestura Vēţa redakcijā. Rīga: „Mācību grāmata”, 2000. - 109 lpp. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Aina Ivane, Laila Kuriloviča, Viesturs Vēzis,Arta 

Ţodziľa. Datorzinību pamati. 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Viestura Vēţa 

redakcijā. Rīga, „Mācību grāmata”, 2000. - 158 lpp. 

2.  Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana/ V. Vēţa redakcijā. - 

Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 116 lpp. 

3.  M. Ruķers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 

192 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  LETA aktuālā biznesa informācija: http://www.nozare.lv 

2.  Virtuālais sekretāru klubs http://www.vsklubs.lv/ 

3.  Likumu apkopojums: http://www.likumi.lv/ 

4.  Microsoft Internet resursi: http://www.microsoft.lv 

5.  Ieteikumi RPIVA studentiem: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud 

6.  Microsoft produktu mācību materiāls: http://www.liis.lv/mspamati 

 

http://www.nozare.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.microsft.lv/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
http://www.liis.lv/mspamati
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Skolas pedagoģijaskatedras sēdē 

2008. gada 18. februārī 

Kat. vad.: Elita Volāne 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Pētnieciskā darba metodes 

Methods  of Scientific Research  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Svešvalodu zināšanas, prasme strādāt ar 

datoru(Word, Exel, Powerpoint, Internet) 
                  

Studiju kursa autore. profesore Dr. paed. Zenta Anspoka 

 

Studiju kursa docētāja. profesore Dr. paed. Zenta Anspoka 

 

Studiju kursa mērķis. Palīdzēt studentiem apgūt zināšanas un prasmes par pētījuma   metodoloģiju, 

tā ētiku, pētījumu veidiem un metodēm,  iegūto rezultātu mērīšanas teorijām,  teorētisko, empīrisko 

(eksperimentālo) datu apstrādei izmantojamām matemātiskās statistikas metodēm, datortehnikas 

lietošanu informācijas iegūšanai un apstrādei, kā arī pētījumu rezultātu prezentāciju.  

 

Plānotais rezultāts.  
Prasme formulēt pētījuma mērķi, hipotēzi, uzdevumus, plānot pētījumu, atrast un studēt tam 

nepieciešamo informāciju. 

Prasme veikt teorētiskos un empīriskos pētījumus, iegūto datu apstrādi, izmantojot datortehniku, 

analizēt iegūtos rezultātus. 

 Prasme formulēt secinājumus, ieteikumus turpmākajiem pētījumiem. 

Prasme atbilstoši saviem pētījumiem, izvēlēties tematus papildus studijām, tālākizglītošanās veidus un 

pētāmās problēmas.  

Nodrošina savu un savā vadībā veikto pētījumu ētiskumu. 

 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. Ievads pētnieciskā darba metodoloģijā. 

Pasaules izzināšanas veidi. Zinātnes 

valoda. Pētījumu teorētiskie un 

metodoloģiskie pamati.  

Pētījuma principi. Pētījumu veidi un to 

attīstības tendences. Nozīmīgākas pētījumu 

problēmas personāla vadības jomā. 

Pētījumu ētika. Daţādu speciālistu 

(pētnieka, sociologa, psihologa u.c.) 

 4 1. 
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sadarbība pētījumā.  

Pētījuma plānošana.  

Pētījuma programmas izstrāde un pētījuma 

organizācija. 
2. Pētījumu metodika. Mērījumi un skalas 

pētījumos. Skalu veidi. Biogrāfiskie 

pētījumi. Personīgās pieredzes refleksija. 

Kontentanalīze. Novērojumi, aptaujas. 

Modeļi un modelēšana pētījumos. 

Eksperimenti, to veidi. Eksperimentu 

plānošana. Ekspertmetodes un 

kooperatīvās metodes. Testi, to izvēle, 

izstrāde, adaptācija, standartizācija, 

validitāte, drošums, objektivitāte.  

 4  

3. Datu matemātiskā apstrāde. Datu 

sadalījumi. Datu apstrāde, izmantojot 

datorprogrammas. Apstrādes veida izvēle. 

Sadarbība ar informātikas speciālistiem.  

 4 2. 

4. Pētījuma darba noformēšana. Pētījumu 

prezentācija. Prezentāciju veidi, to izvēle 

un sagatavošana izmantojot IT. Audio un 

video tehnikas izmantošana. PowerPoint 

un citu programmu izmantošana.  
 

 4 3. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Pētījuma programmas izstrāde un 

pētījuma organizācija. 

Prezentācija 

2. Datu matemātiskā apstrāde. Datu 

sadalījumi. Datu veidam atbilstošu 

diagrammu izvēle.  

Kontroldarbs 

4. Darba aizstāvēšanas procedūra.  Video seanss un diskusija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ar  vērtējumu 10 ballu sistēmā: zinātniskais 

referāts un tā aizstāvēšana. 

 

Prasības studiju kursa apguvei. Piedalīšanās  kontaktnodarbībās – 25%, patstāvīgo darbu izpilde – 

25%; eksāmens – 50%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie praktiskie 

darbi, prezentācijas, diskusija. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā.  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Gudjons, H. Pedagoģijas pamatatziľas.- Rīga; Zvaigzne ABC, 1998. 394 lpp. 

Cohen, L., Manion, L. Research Methods.- London: Croom Helm, 1986.- p. 271 

 
2.  Konferences „Zinātnes valoda“ materiāli.- Rīga: Valsts prezidentes dibinātā valsts 

valodas komisija, apgāds „Rasa ABC“, 2003. 51 lpp. 
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3.  Paura, L., Arhipova, I. Neparametrisko metoţu lietošana izmantojot SPSS 

datorprogrammu. Mācību līdzeklis pedagoģijas, socioloģijas un ekonomikas 

specialitāšu studentiem un maģistrantiem. / LLU. Jelgavā: LLU, 2001 - 134 lpp. 

4.  Raizs, Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. - Rīga: RaKa, 2000. - 296 lpp.   

5.  Raščevska, M., Kristapsone, S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA Izglītības 

soļi, 2000, 356 lpp. 

 

 

Papildliteratūra 

 
1. Dukulis, I. Aprēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. 

Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2002. 
2. Mūze, B., Pakalna, D., Kalniľa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais 

līdzeklis.- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 133 lpp. 
3. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca.. Rīga: Zvaigzne ABC. 
2000, 248 lpp. 
4. Umberto, E. Kā uzrakstīt diplomdarbu?- Rīga: SIA“Rozes apgāds“, 2006, 318 lpp. 

 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Ţurnāls  „Mērķis” 

2. Johnson B. & Christenser L. Research Qualitative, Quantitative and Mixed 
Approaches 
//http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/dr_johnson/2textbook.htm  

3. Mc Millan J. 2004. Educational Research: Fundamentals for the Consumer. Boston, 
MA: Allyn and Bacon. www.ablongman.com/mcmillan4e  

4. Baltiľš M. 2004. Oriģinālpētījumi un tā galvenās sastāvdaļās. Skolotājs 2004., 
Nr. 1., 4.-9. lpp. 

5. American Psychological Association. 2004. Using American Psychological 
Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online 
Writing Lab. http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html  

6. http://www.karjerascentrs.lv/lat/    

 

http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/dr_johnson/2textbook.htm
http://www.ablongman.com/mcmillan4e
http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
http://www.karjerascentrs.lv/lat/


   

  296 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada 25. martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Organizāciju un vadības psiholoģija 

Organization and management psychology 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4 KP 

Kredītpunkti ECTS 6 KP 

Priekšzināšanas  

Ekonomikas pamati, Menedţmenta pamati, 

Personāla vadība (6 KP), Svešvaloda profesijā, 

Socioloģija, Lietišķā etiķete, Saskarsmes treniľi, 

Personības psiholoģija 

 

Studiju kursa autors – Dr. psych. Anita Lasmane 

Studiju kursa docētāji - Dr. psych. Anita Lasmane, Mg. psych. Signe Enkuzena 

 

Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas un izpratni par galvenajiem organizāciju psiholoģijas 

jautājumiem un attīstīt studentu prasmes pielietot iegūtās zināšanas praktiski personāla 

vadītāja darbā, īstenojot personāla vadības politiku organizācijā. 
 

Plānotais rezultāts – studenti izprot uzľēmuma darbības psiholoģiskos nosacījumus, 

galvenās organizāciju un vadības psiholoģijas atziľas personāla vadības kontekstā; orientējas 

jaunāko pētījumu par organizāciju un vadības psiholoģijas jautājumiem tendencēs; prot 

saskatīt un analizēt psiholoģiskās likumsakarības organizācijā un vadības procesos, saistīt 

iegūtās zināšanas ar praksē novērotiem gadījumiem, prognozēt psiholoģiskās likumsakarības 

organizācijā un vadības procesos, pilnveidotas prasmes strādāt psiholoģiski sareţģītās 

situācijās, būt vidutājs starp darba devēju un darba ľēmēju.  
 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. Organizāciju un vadības psiholoģijas lietišķais 

pielietojums  

 1 1. 

2. Darba motivācija (lojalitāte pret organizāciju 

un profesiju; vadītāja priekšstatu par 

darbinieku nozīme darba motivācijā: X, Y, Z 

pieejas; arhetipu nozīme motivācijas procesos) 

 4 2. 

3. Vadītāja un līdera personības iezīmes, to 

nozīme vadības procesos  

 4 3. 

4. Vadība un vadības stili (transaktīvā un 

transformatīvā līderība, situatīvā līderība, 

pasīvā un aktīvā līderība, līderība un kultūra 

(Macumoto pieeja) 

 2 4. 

5. Grupas, to veidošanās un attīstība organizācijā 

(grupas darba efektivitāte: sociālā fasilitācija, 

 4 5. 
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sociālais kūtrums, grupas domāšanas 

fenomens) 

6. Komunikācija un lēmumu pieľemšana 

organizācijā (kognitīvā disonanse, heiristikas, 

komunikācijas struktūra organizācijā, 

komunikācijas barjeras organizācijā) 

 2 6. 

7. Organizāciju kultūra (organizāciju kultūru 

nosakošie faktori, funkcijas, tipoloģija, izpēte, 

saistība ar organizācijas efektivitāti) 

 4 7. 

8. Konflikti organizācijā (veidi, cēloľi, to 

vadīšana) 

 2 8. 

9. Darbinieku darba uzvedība organizācijā 

(ietekmējošie faktori, uzvedības veidi, 

uzvedības vadīšana; mobings darba vietā)  

 4 9. 

10. Organizāciju attīstība (pārmaiľu vadīšana 

organizācijā); organizāciju pilnveidošanas 

metodes; psiholoģiskais kontrakts uzľēmumā  

 4 10. 

11. Jaunākie pētījumi Latvijā un pasaulē par 

organizāciju un vadības psiholoģijas 

jautājumiem  

 1 11. 

KOPĀ:  32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Praksē novēroto problēmu, kuru risināšanai 

būtu nepieciešamas organizāciju un 

vadības psiholoģijas zināšanas, definēšana 

Mutiska prezentācija 

2. Personīgās lojalitātes pret organizāciju un 

profesiju, vērtību, arhetipu, motivātoru 

noteikšana, izmantojot atbilstošas aptaujas 

Rakstiska rezultātu analīze, rezultātu 

sasaiste ar personāla vadītāja 

kompetencēm 

3. Vadītāja veiksmīgas rīcības nosacījumi Konkrētas reālas situācijas analīze un 

rezultātu mutiska prezentācija 

4. Personīgā vadības stila noteikšana, 

izmantojot vadības stila noteikšanas 

aptaujas  

Rezultātu rakstiska analīze; darbs grupās – 

diskusija: pašvērtējuma un grupas 

vērtējuma saistības analīze 

5. Grupas, to veidošanās un attīstība 

organizācijā – literatūras studijas 

Atziľu apkopošana darba grupās un to 

mutiska prezentācija  

6. Komunikācijas plūsmu efektivitātes 

konkrētā organizācijā analīze, nosakot 

komunikācijas barjeru cēloľus 

Ieteikumu komunikācijas uzlabošanai 

organizācijā mutiska prezentācija 

7. Organizācijas kultūras analīze, izmantojot 

vienu organizācijas kultūras noteikšanas 

metodi pēc studenta izvēles 

Rakstiska rezultātu analīze, organizācijas 

kultūras pilnveidošanas ieteikumu izstrāde 

8. Konflikta situācijas organizācijā analīze Darbs grupās: lomu spēles 

9. Mobinga situācijas organizācijā analīze Mutiska prezentācija 

10. Pārmaiľu projekta konkrētā organizācijā 

izstrāde – darbs grupās 

Mutiska uzskatāma prezentācija 

11. Divu pētījumu Latvijā un pasaulē par 

organizāciju un vadības psiholoģijas 

jautājumiem analīze 

Eseja „Pētījums un prakse” – parādīta 

prasme saistīt pētījuma rezultātus ar reālu 

organizācijas situāciju 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstveida): tests zināšanu un prasmes 

analizēt situāciju pārbaudei.  
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Prasības studiju kursa apguvei – 75% lekciju apmeklējums, aktivitāte nodarbībās, piedalīšanās 75% 

prezentāciju; galīgais eksāmena vērtējums: iepriekš minēto prasību izpilde – 20%, visu patstāvīgo 

darbu sekmīga izpilde – 50%, eksāmena darba sekmīga izpilde – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

projekti, situāciju analīze, lomu spēles, prezentācijas, eseja. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

 1. Reľģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

2. Garleja R. Darbs. Psiholoģija. Organizāciju kultūra. – Rīga: RaKa, 2004. 

3. Nieto M. L. An Introduction to Human Resource Management. – New York: Palgrave 

Macmillan, 2006. 

4. Armstrong,M., Stephens T. A Handbook of Management and Leadership. – Kogan Page, 

2005. 

5. Haslam S. A. Psychology in organization, Sage Publications, 2000. 

 

Papildliteratūra 

 

 1. Dale R. Organisations and development.– London: Sage Publications, 2000. 

2. Hofstede G., Hofstede G. J. Cultures and organization. Software of the Mind. – New York: 

McGrow Hill, 2005. 

3. LU Raksti. Psiholoģija. R.: Zinātne, 2004. – 2007. 

4. Камерон К., Квинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры.- С-П: 

Питер, 2001. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

 Ţurnāls “Biznesa psiholoģija” 

 Ţurnāls „Karjera” 

 Ţurnāls „Psiholoģijas pasaule” 

 Journal of Occupational and Organisational Psychology (LNB) 

 www.apa.org/pētījumi - atslēgas vārdi: organisational psychology 

 www.ebscohost.com/pētījumi - atslēgas vārdi: organisational development; organisational 

culture; organisational management 

 www.biznesam.lv – publikācijas 

 www.bszi.lv/ - pētījumi (Baltijas Sociālo zinātľu institūts) 

 www.eurofound.ie/- pētījumi (Eiropas Dzīves un Darba Apstākļu Uzlabošanas Fonds) 

 

http://www.apa.org/p�t�jumi
http://www.ebscohost.com/p�t�jumi
http://www.biznesam.lv/
http://www.bszi.lv/
http://www.eurofound.ie/-
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Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada 25. martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Darba psiholoģija  

Work Psychology   

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība  

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Personāla vadība (4 KP), Personības 

psiholoģija, Menedţmenta pamati, Darba 

likumdošana un darba drošība, Ergonomika 
                  
Studiju kursa autors (i) - Dr. psych. Anita Lasmane  

 

Studiju kursa docētāji Dr. psych. Anita Lasmane  

 

Studiju kursa mērķis - Sniegt studējošiem informāciju par darba psiholoģijas pamatjēdzieniem, 

uzdevumiem un metodēm, kas nepieciešamas personāla vadītāja profesionālajā darbībā; veidot 

izpratni par darba tirgū notiekošajiem procesiem; attīstīt prasmi pieľemt lēmumus atbilstoši darba 

vides izmaiľām un strādāt psiholoģiski sareţģītās situācijās  

 

Plānotais rezultāts - Studiju kursa nobeigumā studenti izprot darba psiholoģijas pamatjēdzienus, 

uzdevumus, pārzina profesionālās darbības pētījumu virzienus un izpētes metodes; ieguvuši zināšanas 

par profesionālās pašnoteikšanās pamatiem un to veicināšanas metodēm, profesiju psiholoģiju, 

psihiskajiem (funkcionālajiem) stāvokļiem profesionālajā darbībā un par darbinieka darbaspēju 

paaugstināšanas iespējām, riska un traumatisma psiholoģisko profilaksi. Studenti prot izveidot 

profesionālās darbības aprakstu un pamatot tā nozīmi personāla vadībā; prot izskaidrot profesiju 

psiholoģijas saistību ar personāla atlasi, adaptāciju, novērtēšanu un karjeras attīstību; prot izskaidrot 

psihisko (funkcionālo) stāvokļu saistību ar darba produktivitāti, risku un traumatismu 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr. 

p.k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas  

Nepil 

na laika 

studijas  

 

1. Darba psiholoģijas jomas, darba jēdziens, darba 

vēsturiskā izpratne, darba psiholoģijas metodes 

 2 1. 

2. Profesiju psiholoģija  4 2. 

3.  Profesionālās darbības izpēte un apraksts  6 3. 

4.  Profesionālā pašnoteikšanās  6 4. 
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5. Darba dzīves kvalitātes psiholoģiskie nosacījumi, 

ergonomika un darba psiholoģija 

 6 5. 

6.  Psihisko stāvokļu nozīme profesionālajā darbā: 

monotonija, aktivitāte, stress un profesionālā 

izdegšana darba vietā 

 6 6. 

7. Profesionālā darba drošības psiholoģiskie aspekti.  2 6. 

 Kopā  32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr. 

p.k. 

Studenta patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1.  Aktuālu pētījumu (2 pētījumi) darba 

psiholoģijā analīze 

Eseja – rakstveida: analītisko prasmju 

vērtēšana 

2. Personāla vadītāja profesiogrammas 

izveidošana  atbilstoši profesijas 

standartam – darbs grupās 

Profesiogrammas uzskatāma prezentācija, 

diskusija 

3. Profesionālās darbības izpēte un apraksts – 

darbs grupās, izveidojot viena konkrēta 

profesionāļa darbības aprakstu 

Darba aizstāvēšana: izpētes metoţu 

pamatojums, apraksta secīgums un pilnīgums 

4. Profesionālā pašnoteikšanās Kolāţa “Mans profesionālās pašnoteikšanās 

ceļš” –darba prezentācija 

5. Darba dzīves kvalitātes psiholoģiskie 

nosacījumi, ergonomika un darba 

psiholoģija – darba vides novērojums 

Novērojuma mutiska prezentācija – diskusija 

6. Psihiskie stāvokļi profesionālajā darbībā un 

to saistība ar darba drošību – viena 

stāvokļa izpausmes novērojums un analīze 

Rakstveida analīze: novērojuma kritēriju 

izvēles precizitāte, analīzes plašums un 

prasme atklāt cēloľu – seku sakarības 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: rakstiska atbilde uz 2 jautājumiem atbilstoši 

apgūtajam studiju kursa saturam, parādot teorijas, citu autoru pētījumu rezultātu saistību ar personīgi 

darba vidē novēroto.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – sekmīga patstāvīgo darbu izpilde: 1.darbs – 10%; 2. darbs – 10%; 

3. darbs – 10%; 4. darbs – 10%; 5. darbs – 10%; 6. darbs – 15%, piedalīšanās semināros (visos) – 5% 

un aktivitāte diskusijās – 5%, eksāmens – 25%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, diskusijas, semināri, patstāvīgie praktiskie 

darbi, esejas, radošie darbi, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu, vācu, krievu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Psihosociālā darba vide [no spāľu val. tulk. Kempaua V., Briška E.]. – R.: Labklājības 

ministrija, 2004. 

2.  Burchell B.J., Lapido D. & Wilkinson F. Job Insecurity and Work Intensification. London: 

Routledge, 1999.  

3.  Furnham A. The People Business. Psychological Reflections on Management. N.Y.: 

Palgrave Macmillan, 2005. 

4.  Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства. Москва: ACADEMIA, 2005. 

5.  Зеер Э. Ф. Психология профессий. М.: Акалемический проект, 2005. 
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Papildliteratūra 

 

1.  Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: testi. – 

Rīga: RaKa, 2001.  

2.  Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. – Rīga: 

RaKa, 2000.  

3.  Nucho Ozoliľa A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse.  – R.: Biznesa 

partneri, 2004.  

4.  Dallner M. (et al.).Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for 

psychological and social factors at work. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 

2000. 

5.  Positive psychological Assesment (ed. Lopez S. J., Snyder C. R.). – Waschington: 

American Psychological Association, 2003. 

6.  Occupational stress in the service professions (ed. Dollard M. F., Winefield A., Winefield 

H. R.). - London ; New York :Taylor & Francis, 2003.  

7.  Mor G. & Rigotti T.. Irritation als relevante Dimension betrieblicher 

Gesundheitsanalysen. Kongress fur Gesundheitspsychology. Oldenburg, 2001. (T. Rigoti 

vieslekciju materiāli RPIVA Psiholoģijas fakultātē) 

 

8.  Ньюстром Д. В., Дэвис К. Организационное поведение : поведение человека на 

рабочем месте [пер. с англ. Е. Бугаевой, В. Вольского ; под общ. ред. Ю.Н. 

Каптуревского]. - Санкт-Петербург : Питер, 2000.  

9.  Д. Шульц, С. Шульц Психология и работа [пер. с англ.]. - Санкт-Петербург: Питер, 

2003. 

10.  Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. С – П.: Речь, 2004. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Bizness & Psiholoģija 

2.  Psiholoģija Mums 

3.  European Journal of Work and Organizational Psychology 

4.  http://www.cop.es/docs_web/otros/work.htm 

5.  www.ebscohost.com/pētījumi, atslēgas vārdi: work, psychology, emotional labour, 

burnout, promoting innovation, work – home interaction, mental performance, health and 

safety risk regulation, adaptive strategy, well – being 

http://www.cop.es/docs_web/otros/work.htm
http://www.ebscohost.com/p�t�jumi
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Grāmatvedības pamati   

Basic accounting  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas: lietvedībā, 

ekonomikas pamatos un uzľēmējdarbības 

ekonomikā 
                  

Studiju kursa autors – lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere  

 

Studiju kursa docētāji – lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa mērķis – Sniegt zināšanas par grāmatvedības uzskaites sistēmu, tās likumdošanas un 

standartu prasībām šodienas saimnieciskās darbības procesā. 

 

Plānotais rezultāts – Izpratne par grāmatvedības uzskaites organizāciju uzľēmumā, tās mērķiem, 

metodēm un uzdevumiem, zina grāmatvedības uzskaites nosacījumus saimniecisko līdzekļu un to 

avotu uzskaitē, grāmatvedības pārskatu sastādīšanā un finansiālā rezultāta uztveršanā.  

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika  

studijas 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

  

 3. 

 

 

  4. 

 

 

 

5. 

 Grāmatvedības uzskaites sistēmas attīstības  

koncepcijas. Grāmatvedības uzskaites nozīme, 

mērķi, uzdevumi un principi.   

 

 Starptautiskie Grāmatvedības uzskaites 

standarti (SGS) Eiropas Savienībā un Latvijā . 

LR grāmatvedības likumdošana - 

LR Likums Par grāmatvedību. 

LR Likums Par uzľēmuma gada pārskatiem 

(seminārs). 

 

Grāmatvedības organizācijas formas, (kontu 

sistēma, divkāršais ieraksts, kontu plāns). 

 

Grāmatvedības uzskaites reģistri, to nozīme,  

klasifikācija, apstrāde un apgrozība. Kļūdu 

labošanas noteikumi grāmatvedībā (seminārs). 

 

     

 

         1 

 

 

 

 

        

         1 

     

 

         2 

 

        

        

         2 
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   6. 

 

 

   7. 

Saimniecisko līdzekļu un to avotu uzskaites 

nosacījumi grāmatvedībā; ilgtermiľa 

ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaite. 

Pašu kapitāla un saistību uzskaite. 

 

Grāmatvedības pārskati, to sastādīšanas 

pamatprincipi. Bilance, tās raksturojums.  

 

Saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu 

uzskaite. Naudas plūsmas aprēķins. Peļľas un 

zaudējumu aprēķins. 

 

 

 

         2 

 

 

         4 

 

 

    

         4 

    =16 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

    

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Bilances veidošana  Praktiskais darbs – docētāja vērtējums 

2. Naudas plūsmas aprēķins   Praktiskais darbs – docētāja vērtējums 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstveida): praktisku uzdevumu risināšana, 

parādot izpratni par grāmatvedības uzskaiti, bilanci un naudas plūsmu. 

 
Prasības studiju kursa apguvei – lekciju apmeklējums -10%, aktivitātes semināros - 15%, patstāvīgo 

darbu izpilde - 30%; eksāmena uzdevumu sekmīga izpilde – 45%. 

  

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

praktisku uzdevumu risināšana. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

 1. LR Likums Par grāmatvedību  (ar grozījumiem) 1992.gada 14.oktobris, Ziľotājs 

nr.44\45  

2. LR Likums Par uzľēmuma gada pārskatiem (ar grozījumiem) 1992.g.14.oktobris, 

Ziľotājs nr.44\45 

3. LR MK Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (ar grozījumiem) 

2003.g.21.10 

4. Grigorjeva R.,Jesemčika A.,Leibus I.,Svarinska A. Grāmatvedības pamati – R., SIA 

Izglītības soļi, 

5. 2007. – 88 lpp. 

6. Korsaka T.,Raľķevica V. Ievads grāmatvedībā – R., Latvijas Komercbanku 

asociācija, konsultāciju un mācību centrs, 2005.g. – 265 lpp. 

7. Leibus I. Vienkāršā grāmatvedība – R.,SIA Izglītības soļi, 2005.g.– 68 lpp. 

8. Januška M. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analīzei – R.,Merkurijs 

LAT, 2007.168lp 

9. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite 1.daļa – R.,Adrems, 2007.g.-161 lpp. 

10. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite 2.daļa – R.,Adrems, 2007.g.-152 lpp. 

11. Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošana Latvijā – R..,Grāmatvedība un 

revīzija, 2007.g. 

 

Papildliteratūra 

 

1. Starptautiskie grāmatvedības standarti  2007 – Latvijas banka, 2007.g.-639 lpp. 
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2. 

3. 

 

4. 

5.   

J.Benze Grāmatvedības kontu korespondence – R.,Grāmatvedis, 2005.g. 228 lpp. 

Zariľa V.Grāmatvedības sistēma –attīstība, standartu prasības – R.,SIA Biznesa 

augstskola Turība, 

2005. –263 lpp. 

Januška M. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās – R.,Merkurijs LAT, 

2004.- 360 lpp. 

Januška M. Grāmatvedība visiem – R.,SIA Inovācija, 2006.-83 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

 1. Ţurnāls Bilance 

2. Ţurnāls Latvijas economists 

3. Ţurnāls Revīzija un kontrole  

4. Ţurnāls Grāmatvedība un ekonomika 

5. Laikraksts Latvijas Vēstnesis. 

6. Likumi un MK noteikumi, http://www.likumi.lv 

                                                        http://www.vid.gov.lv 

                                                        http://www.fm.lv. 

                                                        http://www.diena.lv. 

                                                        http://accounting.from.lv 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.fm.lv/
http://www.diena.lv/
http://accounting.from.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Vispārīgās pedagoģijas katedras sēdē 

2008. gada  17. martā 

Kat. vad. Inese Jurgena 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Pieaugušo mācību metodes 

Adult Study Methods  

Studiju programmas nosaukums Aug Personāla vadība  

Kredītpunkti 2KP 

Kredītpunkti ECTS 3 ECTS 
 

Studiju kursa autors – Dr. paed., asoc. prof. Beatrise Garjāne  

 

Studiju kursa docētāji - Dr. paed., asoc. prof. Beatrise Garjāne 

 

Studiju kursa mērķis - sekmēt izpratni par mūţizglītības jēgu un realizāciju personāla attīstības 

stratēģiskā plāna īstenošanas kontekstā, attīstīt andragoģisko kompetenci.  

 

Plānotais rezultāts - patstāvīga un kritiska pieaugušo pedagoģijas problēmu analīze, prasme organizēt 

mācību nodarbības pieaugušo auditorijai atbilstoši pieaugušo mācīšanās specifikai. 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

pk. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Stud. 

patst. 

darba  

Nr. 
Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Pieaugušo izglītības nozīmīgākie jēdzieni. 

Pieaugušo izglītības principi un funkcijas 

mūţizglītības kontekstā. Pamatizglītība, tās 

prasmes pieaugušo izglītībā. 
 

 2  

2. Pieaugušo mācīšanas un mācīšanās 

specifika. Andragoģija un pedagoģija. 

Psihosociālā teorija par vajadzībām un 

motivāciju pieaugušo un vecu cilvēku 

vecumā. Psihosociālās attīstības pakāpes.  

Intelektuālā attīstība pieaugušo vecumā. 

Fluīdais un kristāliskais intelekts.  

Pieaugušā personības attīstības iespējas 

 3 Nr.1 

3. Pieaugušo mācīšanās īpatnības. Pieaugušo 

motivācija mācībās.  

Pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu faktoru 

ietekme pieaugušo mācībās. Pieaugušo 

mācīšanās stili. 

 

 3  

4. Pieaugušo izglītības saturs. Pieaugušo 

izglītības programmas un to izveide. 

 5 Nr.2 
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Mācīšanās organizēšana pieaugušajiem. 

Mērķauditorijas izpēte: pieaugušo 

izglītības dalībnieku vajadzības. 

Pieaugušo izglītības organizatora 

kompetence. Pieaugušo mācīšanās 

mācīties. 

 
5. Pieaugušo izglītības tendences un pieredze. 

Prasības pieaugušo izglītībai.  

 3 Nr.2 

pašanal. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Pieaugušo vecumposmu 

sociālpsiholoģiskais raksturojums 

Argumentēta eseja 

2. Pieaugušo izglītības programmas izveide Projekts, tā prezentācija, rezultātu 

pašanalīze 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi (atzīmi veido nodarbībās veikto darbu 

vērtējums) 

 

Prasības studiju kursa apguvei - līdzdalība lekcijās un semināros – 20%, kursā ietverto tēmu 

patstāvīga apguve – 30%, patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija - 50%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, grupu darbs, kooperatīvais darbs, 

patstāvīgie darbi, prezentācija. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes.- R.: Mācību apgāds NT, 1999. 

2.  Lieģeniece D. Ievads andragoģijā.- R.: RaKa, 2002. 

3.  Pieaugušo izglītības gadagrāmata.- R.: LPIA, 1996, 1997, 1998, 2001. 

4.  Rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem.- R.: LPIA, 2003. 

5.  Mūţizglītības memorands.- Brisele, 2000. 

6.  Svence G. Pieaugušo psiholoģija.- R.: RaKa, 2003. 

7.  Pētījumi pieaugušo pedagoģijā.- R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

 

Papildliteratūra 

 

1. Būt, zināt, prast. Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju.- LPIA, 1999. 

2. Lonstrupa B. Mācīt pieaugušos ar atklātību.- R.: KLIM, 1995. 

3. Mācīšanās ir zelts.- R.: 2001. 

4. Fulans M. Pārmaiľu spēki.- R.: Zvaigzne ABC, 1999. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  http://erwachsenenschule.de 

2.  http://111er.de/lexikon.de 

3.  http://die-bonn.de 

 

http://erwachsenenschule.de/
http://111er.de/lexikon.de
http://die-bonn.de/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada 3. martā 

Kat. vad.: Margarita Kaltigina 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Biznesa angļu valoda 

Business English  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 5 KP 

Kredītpunkti ECTS 7,5 ECTS 

Priekšzināšanas  
Angļu valodas prasmes A1 – B1 līmenī atbilstoši 

Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē 
 

Studiju kursa autors (i) – S. Laurīte, I. Ratniece, M. Kaltigina 

 

Studiju kursa docētāji – S. Brasnujeva , L. Lapsa, U. Zadumina, J. Zaščerinska 

 

Studiju kursa mērķis - nostiprināt personāla vadības jomā, izmantojot kursā „ Angļu valoda 

profesijā‟‟, angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas angļu valodā pieejamo literatūru, t.sk. internetā, 

kā arī ar komunikācijā ar angliski runājošiem darījumu partneriem. 

 

Plānotais rezultāts - angļu valodas prasmes B1 līmenī atbilstoši Eiropas valodu apguves standartam, 

t.i., galvenās domas un būtiskāko detaļu izpratne nozares tekstos, prasmes piedalīties lietišķā sarunā un 

veikt lietišķo saraksti. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.

k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  

Nepilna laika studijās 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

1. Getting a Job: Job Advertisements, Applying 

for a Job (application forms, CV, motivation 

letter), Job Interview 

5 1 

2. Describing Business Trends 5 2 

3. Talking about your Company 5 3 

4. Telecommunications 5 4 

5. On a Business Trip: Filling in Forms, Asking 

the Way, Hotels, Eating out and 

Entertainment 

5 5 

6. Presentation Skills, Equipment, Agenda, 

Minutes 

5 6 

7. Making a Speech: Suggesting, Agreeing / 

Disagreeing, Expressing Opinion, Preferences 

5 7 

8. Written Communication 4 8 
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Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Getting a Job: Job Advertisements, 

Applying for a Job (application forms, CV, 

motivation letter), Job Interview. Izvēlēto 

sludinājumu analīze. 

Diskusija, Kopsavilkuma 

prezentācija,tests 

2. Describing Business Trends (teksta 

tulkošana) 

Prezentācija, Kopsavilkuma 

prezentācija,tests 

3. Talking about your Company (tekstu atlase, 

prezentācijas sagatavošana) 

Uzľēmuma prezentācija, Kopsavilkuma 

prezentācija,tests 

4. Telecommunications (audioierakstu 

klausīšanās, tekstu tulkošana, vingrinājumi) 

Lomu spēles, Kopsavilkuma 

prezentācija,tests 

5. On a Business Trip: Filling in Forms, 

Asking the Way, Hotels, Eating out and 

Entertainment (veidlapu aizpildīšana, 

dialogu izveide) 

Lomu spēles, Kopsavilkuma 

prezentācija,tests  

6. Presentation Skills, Equipment, Agenda, 

Minutes (prezentācijas sagatavošana) 

Protokolēšana, Kopsavilkuma 

prezentācija, tests,  

7. Making a Speech: Suggesting, Agreeing / 

Disagreeing, Expressing Opinion, 

Preferences (argumentu formulēšana) 

Prezentācija un diskusija, Kopsavilkuma 

prezentācija,tests 

8. Written Communication (tekstu tulkošana) Tulkošana, Kopsavilkuma 

prezentācija,tests 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi: teksta komentāri (mutiski), dialogs par 

docētāja dotu tēmu, eksāmens: tests (rakstiski), atbildes pēc docētāja veiktā testa novērtējuma uz 

jautājumiem. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās – 20%. 

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija paredzētajā laikā – 30%; ieskaite – 20%; eksāmens – 30%.. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lomu spēles, patstāvīgie darbi, diskusijas, tulkošana, 

prezentācijas. 

 

Kursu apgūst angļu valodā 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1. Naunton J. Head for Business, Intermediate – Oxford University Press, 2000  

2. Tullis G., Trappe T. NEW Insights into Business. Students‟Book – Longman, 2004 

3. Tullis G., Power s. NEW Insights into Business. Workbook – Longman, 2004 

4. Alison Pohl, Professional English Secretarial, Pearson Education,2006 

5. John Hughes, Telephone English, Macmillan Education, 2006, 1 eks. 

6. P. Emmerson, email English, Macmillan Education, 2004 

7. Total English, Pearson Longman (Pre-intermediote; intermediate, Upper-intermediate); 2006 

8. International Express (New edition) by Liz Taylor, OUP, 2004 

9. Business Vocabulary in Use by Bill Mascull, Cambridge University Press, 2002. vai 2006 

10. New Headway by  L.&J. Soars, OUP, 2004 

11. The Complete A-Z Business Studies Handbook by David Lines& al., Hodder & Stoughton, 

2004 

12. Business English Pair Work by S. Flinders, 1996 
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13. Business Correspondence by Suzanne Pischel, Zvaigzne ABC, 2000. 

14. English Vocabulary in Use by Stuart Redman, CUP, 1997 

15. English Vocabulary Organiser by Chris Gough LTP 2001. 

16. Keys to Management by David Cotton, Longman, 1999 

17. In company (Upper intermediate) by M.Powell, Macmillan, 2004 

18. Management and Marketing; LTP Business Reprinted 2001. 

19. Market-leader. International Management Business English by Adrian  Pilbeam 2001. 

20. Luke Prodromou Grammar&Vocabulary for First Certificate,    Longman, 2000. 

21. Cler West, Recycling your English, Georgian Press, 1998. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Graustiľa M. Kā pareizi rakstīt vēstules angliski – Likteľstāsti, 1998.  

2.  Ekonomisko terminu vārdnīca uzľēmējdarbībai – Rīga, ERI, 1997. 

3.  Biznesa terminu vārdnīca – Jumava, 1999.  

4.  Gorman G. GCSE Business Studies – Macmillan, 1995  

5.  Grant D., McLarty R. Business Basics – Oxford University Press, 1995. 

6.  Zemīte M. Let‟s Get Talking. Themes 4 – Zvaigzne ABC, 1999.  

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  www.market-leader.net 

2.  http://www.awl-he.com 

3.  http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio ELP The Language Passport 

4.  www.english-to-go.com  

5.  www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

 

http://www.market-leader.net/
http://www.awl-he.com/
http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio
http://www.english-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada 25. martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Statistika 

Statistics 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Pētnieciskā darba metodes, Personāla vadība, 

Ekonomikas pamati, Menedţmenta pamati 
 

Studiju kursa autors (i) - Dr.oec. doc. S. Kristapsone 

 

Studiju kursa docētāji - Dr.oec. doc. S. Kristapsone 

 

Studiju kursa mērķis - Sniegt zināšanas par statistikas pamatjēdzieniem, statistiskās novērošanas 

veidiem, statistiskās informācijas apstrādi; veidot bāzi analītiskās domāšanas spēju attīstībai. 

 

Plānotais rezultāts – Studenti iegūst izpratni par matemātiski – statistisko metoţu universalitāti, 

pārzina un prot izmantot datu ieguvē, apstrādē un analīzē statistiskās datu apstrādes metodes, izmantot 

personāla vadītāja darbā.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 
Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Statistikas jēdziens, priekšmets un metodes 

 

 1  

2. Statistiskā novērošana   1 1. 

3. Grupēšanas pazīmes izvēle un grupu un 

intervālu veidošana, sadalījuma funkcijas,; 

Statistisko sadalījumu variācijas rādītāji. 

Ticamības intervāli. 

 2 1. 

4. Mērījumi un statistiskās skalas. Statistisko 

datu attēlošana tabulās un grafiskie attēli. 

 2 1. 

5. Statistiskie rādītāji: absolūtie rādītāji, 

relatīvie rādītāji, vidējie lielumi. 

 2  

6. Izlases veidošanas metodes pētījumā 

nevarbūtīgās un varbūtīgās metodes, 

izlases kļūdas. 

 2 2. 

7. Hipotēţu pārbaude. Secinošās un 

analītiskās statistikas metodes datu analīzē 

 4 2. 

8. Statistiskās prognozes  2  

 

Patstāvīgā darba plānojums 
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Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Grupu darbs: izvēlēties pētījuma 

tematu, izvirzīt pētījuma jautājumu (-

us) un atbilstoši tiem noteikt 

novērošanas objektu un novērojamās 

vienības (elementus). Izveidot 

sākotnējo datu tabulu (izdomātu vai 

reālu, ievācot empīrisko informāciju  

ar aptaujas anketas palīdzību) ar 

novērojamām vienībām konstatētām  

4 pazīmēm tā, lai šīs pazīmes 

pārstāvētu  daţādas mērījumu skalas.    

Izveidot pareizi noformētu sākotnējo 

datu tabulu.  

Grupu darba prezentācija: 

Vērtēšanas kritēriji: 

pētījuma jautājuma un empīriskās 

informācijas saistības adekvātums; 

precīzi izveidota sākotnējo datu 

tabula.  

2. 
Izveidot grupējumus pēc piefiksētajām 

pazīmēm. Izveidot doto pazīmju 

empīriskos sadalījumus un atspoguļot tos 

grafiski. Aprēķināt pētāmajām pazīmēm   

loģiski iespējamos statistiskos rādītājus 

un tos interpretēt. Izdarīt kopējos 

secinājumus par statistiskās metodes 

pielietošanas rezultātā iegūto. 

Rakstiska atskaite par veikto 

uzdevumu.  

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi: tests 

 

Prasības studiju kursa apguvei: sekmīgi izpildīti patstāvīgie darbi – 50%; sekmīgi izpildīts 

rakstveida tests, kurā ietverta izpratnes par galvenajiem jēdzieniem pārbaude un praktiski risināmi 

uzdevumi – 50% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā (ir iespējams klausīties arī angļu valodā). 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Goša Z. Statistika, R.;  Izglītības soļi; 2003. 

2. Račevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģiskajos pētījumos. R.; Izglītības soļi; 2000 

3. Krastiľš O. Statistika un ekonometrika. R.; Latvijas statistika; 1998  

4. Revina I. Ekonometrija. R.; EuroFaculty; 2002. 

 

Papildliteratūra 

1. Kronbergs E., Rivţa P., Boţe Dz.  Augstākā matemātika, 2. daļa. R.; Zvaigzne; 1995. 

2. Lindgren B.W. Statistical theory. Champan & Hall; 1993 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 www.apa.org 

 www.ebscohost.com 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 25. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju  kursa nosaukums 

Finanšu un vadības grāmatvedība pamati  

Fundamentals of Financial and Managerial 

Accounting  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas lietvedībā, 

ekonomikas pamatos, grāmatvedības pamatos, 

menedţmentā 

 

Studiju kursa autors – lektore,  Mg.sc.soc. Aija Vīgnere  

 

Studiju kursa docētāji – lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa mērķis – Sniegt zināšanas par finanšu un vadības grāmatvedības uzskaites sistēmas 

nozīmi finanšu vadībā, budţeta izstrādāšanā, plānošanā un kontrolē.  

 

Plānotais rezultāts – Izpratne par grāmatvedības nozīmi atšķirīgos uzskaites līmeľos, gan notikušajā,- 

finansu pārskatu un saimnieciskās darbības kontroles līmenī, gan,- vadības lēmumu un finansiālā 

rezultāta izvērtēšanas un plānošanas līmenī.  

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika  

studijas 

 

   1. 

 

 

 

   2. 

 

 

   3. 

 

 

   4. 

 

 

 

 

 

Finansu un vadības grāmatvedības nozīme 

finansu sistēmas struktūrā un uzľēmuma 

resursu vadīšanā, plānošanā, kontrolē.   

 

LR grāmatvedības un nodokļu likumdošana.  

LR Likums Par uzľēmuma gada pārskatiem. 

 

Bilances raksturojums, sastādīšanas kārtība un 

posteľu novērtējums (seminārs). 

 

Uzľēmuma saimnieciskie līdzekļi.  

Ilgtermiľa  ieguldījumu uzskaites nosacījumi.  

Apgrozāmie līdzekļi, to uzskaite un 

novērtējums. 

 

     

 

          

         1 

 

        

         1 

 

 

         1 

         

 

 

        

         2 
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   5. 

 

 

 

   6. 

 

 

 

 

  7. 

  

 

 

  8. 

 

 

 

 

 

   9. 

 

 

 

  10. 

 

 

Uzľēmuma līdzekļu avotu jēdziens.            

Pašu kapitāls, tā struktūra un uzskaite.  

Aizľemtā kapitāla sastāvs un uzskaites kārtība 

(seminārs).  

 

Saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta 

uzskaite. Naudas plūsmas aprēķins. Peļľas un 

zaudējumu aprēķins. 

 

Lēmumi, to pieľemšanas process un veidi.  

Plānošanas būtība, nozīme un veidi vadības 

grāmatvedībā. 

 

Uzľēmējdarbības izmaksas un to klasifikācija, 

pašizmaksas kalkulācija un cenu veidošanas 

metodes. Informācija par saimnieciskās 

darbības izmaksām, ieľēmumu un izdevumu 

sastāva uzskaite. 

 

Budţets un tā plānošana.  

Budţeta jēdziens, veidi, izstrādāšanas secība 

un plānošana. 

 

Kontroles būtība un nozīme saimnieciskās 

darbības vadībā un uzskaitē. Kontroles procesā  

lietojamo rādītāju sistēma.    

                              

 

       

         2 

 

 

 

         2 

 

          

 

 

         

 

 

        2 

 

         

 

 

         2 

        

 

 

         2         

        

 

 

         1 

 

           

 

 

 

          

          1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Pēc docētāja dotajiem nosacījumiem 

aprēķināt uzľēmuma peļnu un zaudējumus 

 Praktiskais darbs 

    2.                Budţeta plānošana, parādot prasmi 

cilvēkresursu attīstību organizācijā saistīt ar 

organizācijas finansu apriti, plānu  

 Praktiskais darbs 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: tests, kas ietver praktiski risināmus 

uzdevumus.  

 

Prasības studiju kursa apguvei -  lekciju apmeklējums un aktivitātes semināros - 30%, patstāvīgie 

darbi 30%, eksāmena uzdevumu izpilde – 40%. 

  

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie praktiskie 

darbi. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

 

Studiju pamatliteratūra 

  

 LR Likums Par uzľēmuma gada pārskatiem. 1992.gada 14.oktobris, Ziľotājs nr.44\45  

LR Likums Par nodokļiem un nodevām. 1995.g.02.februāris, Ziľotājs nr.44\45 
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LR MK Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (ar grozījumiem) 

2003.g.21.10 

LR Komerclikums. 2000.gada 04.maijs, ar grozījumiem un papildinājumiem 

Apsīte I.Uzľēmuma gada pārskats R.Lietišķās informācijas dienests, 2003.-366 lpp. 

Andţāne V. Ievads finansu grāmatvedībā R.LU, 2002.-238 lpp. 

Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība R.SIA Izglītības 

soļi, 2004.-246.lpp. 

Benze J. Finansu grāmatvedība R.SIA Grāmatvedis, 2006.-365.lpp. 

Benze J. Vadības grāmatvedība R.SIA Grāmatvedis, 2004.-287.lpp. 

Gradāne M.,Martemjanova E,.Marāne I.,Meţaraupe V.,Soopa Finanšu grāmatvedība R.RaKa 

, 2004 –169.lpp. 

Alsiľa R.,Zolotuhina K.,Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati R.RaKa, 2005.-279.lpp. 

Būmane I.,Ludborţs I. Nemateriālo aktīvu būtība un klasifikācija R.LU, 2007.-254.lpp. 

Malders G. Grāmatvedība Revizija Audits R.Turība, 2004.-357.lpp. 

Januška M. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analīzei – R.,Merkurijs LAT, 

2007.168.l. 

Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite 1.daļa – R.,Adrems, 2007.g.160.lpp. 

Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite 2.daļa – R.,Adrems, 2007.g.152.lpp. 

 

 

Papildliteratūra 

 

 Starptautiskie grāmatvedības standarti 2005 – Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja, 

apgāds Koks, 1025lpp. 

Starptautisko revīzijas apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo paziľojumu rokasgrāmata  

Starpautiskā grāmatveţu federācija 2003,.742lpp.  

Kodoliľa I. Nodokļi Latvijā 2005 R.Biznesa augstskola Turība 2005.,67lpp. 

Zaiceva J. Darba attiecības uzľēmumā R. SIA Beno prese 2004.128lpp. 

Zaiceva J.,Zadoroţnaja O.,Krutikova I.,Pikule S. Darba samaksa un darba algas uzskaite R.SIA 

Beno prese 2007.198lpp. 

Zaiceva J. Uzľēmuma gada pārskats R.Sia Mamuts 2007.127lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

 Ţurnāls Bilance 

Ţurnāls Latvijas economists 

Ţurnāls Grāmatvedība un ekonomika 

Laikraksts Latvijas vēstnesis 

http.//www.vid.gov.lv/ 

http.//www.vid.lv./ 

http.//www.fm.gov.lv./ 

http.//www.likumi.lv/ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Projektu vadība  

Project Management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Personāla vadība, Menedţmenta pamati, 

Grāmatvedības pamati 
 

Studiju kursa autors (i) – Dr. sc. ing., docents Ēriks Melnis 
 

Studiju kursa docētāji - Dr. sc. ing., docents Ēriks Melnis 

 

Studiju kursa mērķis - Sniegt nepieciešamās zināšanas par modernām projekta pārvaldības metodēm, 

kuras studenti var izmantot studiju darbā un turpmākajā profesionālajā darbā personāla politikas 

veidošanā organizācijās. 

 

Plānotais rezultāts - Loģiskās struktūras metodes praktiska pielietošana projekta stratēģijas izstrādē, 

projekta alternatīvu ekonomiskās efektivitātes izvērtēšana, struktūrplāna, norišu gaitas, laiku un 

termiľu plāna sastādīšana, resursu un izmaksu plānošana, datorprogrammas Microsoft Project 

pielietošana projektu izstrādē un pārraudzībā.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 
Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. Projekta jēdziens, pazīmes, mērķi, 

specifiskā darba organizācija un riski. 

 1  

2. Projekta pārvaldība: plānošana, 

pārraudzība, lēmumu pieľemšana, projekta 

vadības komiteja 

 1  

3. Projekta dzīves cikls. Projekta 

organizācija. 

 1 1. 

4. Projekta cikla pārvaldība. ES struktūrfondi.  1  

5. Projekta priekšlikuma izstrāde. Loģiskās 

struktūras metode: analīzes un plānošanas 

fāzes. Ieinteresēto pušu analīze, problēmu, 

mērķu analīze. Stratēģiju atlase un analīze, 

projekta struktūras izvēle. 

 2 2., 3. 

6. Alternatīvu izvērtējums. Investīciju 

atmaksāšanās laiks, tīrā tagadnes vērtība, 

projekta iekšējā peļľas norma. Stratēģiskās 

nozīmības izvērtēšana, risku analīze un 

 2  
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pārvaldība. 
7. Projekta struktūras, gaitas, laiku un 

termiľu plānošana. Darba pakešu apraksti, 

tīkla grafiks, Ganta līnijdiagrammas, 

projekta kritiskais ceļš. 

 2 4. 

8. Resursu un izmaksu plānošana. Projekta 

finanšu pārvaldība. 

 2 5. 

9. Projekta plānošana ar datorprogrammu 

Microsoft Project. 

 4  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Projekta dzīves cikls kontroldarbs 

2. Analīzes fāze kontroldarbs 

3. Loģiskās struktūras matrica kontroldarbs 

4. Projekta plānu pakete kontroldarbs 

5. Projekta priekšlikuma izstrāde kontroldarbs 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: projekta izstrāde grupā un aizstāvēšana 

 

Prasības studiju kursa apguvei: patstāvīgo darbu sekmīga izpilde – 50%; eksāmens – 50%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, patstāvīgie darbi, modelēšana, projekts, 

prezentācijas u.c. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Project management. A managerial approach. Fifth 

Edition. – John Wiley & Sons, Inc, 2003 

2.  Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. -  McGraw-

Hill higher Education, 2000. 

3.  Projektu vadīšanas rokasgrāmata. -  Dienas bizness, Rīga, 2003 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Project management. A managerial approach. Fifth 

Edition. – John Wiley & Sons, Inc, 2003 

 

2.  Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. -  McGraw-

Hill higher Education, 2000. 

 

3.  Projektu vadīšanas rokasgrāmata. -  Dienas bizness, Rīga, 2003 

 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Ţurnāls. Projektu vadīšana, Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 1999. Nr.1, 

2000. Nr.2, 2001. Nr.3. 

2.  www.lnpva.lv 

 

http://www.lnpva.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas n uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.:Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Kvalitātes vadība  

Quality Management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Uzľēmējdarbības ekonomikā, Mārketingā, Projektu 

sagatavošanā un koordinēšanā, Datorzinībās, 

Informāciju tehnoloģijās personāla vadītāja darbā. 
                  
Studiju kursa autors (i) - Mg. psych. Signe Enkuzena 

 

Studiju kursa docētāji - Mg. psych. Signe Enkuzena 

 

Studiju kursa mērķis -  Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par modernu un efektīvu kvalitātes 

vadīšanas sistēmu izveidošanu un to pilnveidošanu, par spēkā esošo likumdošanu, tai skaitā par 

kvalitātes atbilstības normatīvajiem dokumentiem un novērtēšanas principiem Eiropas Savienībā un 

Latvijā, uzľēmumos (organizācijās) pielietotiem instrumentiem un metodēm, kvalitātes projektu 

sagatavošanu, koordinēšanu, ieviešanu un praktisku pielietošanu organizācijās personāla vadībā. 

 

Plānotais rezultāts - Izpratne par kvalitātes un atbilstības novērtēšanas principiem; Latvijas nacionālo 

akreditācijas sistēmu; zināšanas par daţādu kvalitātes sistēmu raksturojumiem, to ieviešanas 

nepieciešamību un ieviešanas soļiem, pamatojoties uz astoľiem vadīšanas principiem; praktiski prot 

lietot kvalitātes problēmu risināšanas metodes, plānošanas instrumentus un metodes, pievēršot 

uzmanību jaunu augstākas kvalitātes produktu plānošanā un esošo produktu kvalitātes uzlabošanā; 

apgūtas iemaľas kvalitātes projekta sagatavošanā, koordinēšanā, ieviešanā un praktiskā pielietošanā 

personālvadībā, organizācijas uzľēmējdarbībā. 

 
Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 
Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Kvalitātes vadīšanas Jaunā un globālā 

pieeja 

 0,5 1. 

2. Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) pamati 

KVS priekšrocības; 

Kvalitātes biznesa plāns; 

Procesi un dokumentācija. 

 3 2., 3. 

3. ISO 9001: 2000 prasību skaidrojums 

Darbības sfēra; 

Kvalitātes pārvaldības sistēma 

Resursu pārvaldība un produkta 

īstenošana; 

 3 4. 
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Mērīšana, analīze un uzlabojumi. 

 
4. KVS iekšējais audits 

Audita nepieciešamība; 

Audita instrumenti 

Audita procedūra un dokumentēšana. 

 

 3  

5. KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana 

 KVS izveidošanas un ieviešanas 

posmi, struktūra un metodes; 

 Procesu, dokumentu un pārmaiľu 

vadība; 

 KVS uzturēšana un pilnveidošana; 

 Sertifikācija. 

 

 3 5. 

6. Kvalitātes projekti 

 Kvalitātes projektu vadīšana; 

 ISO 9000 standartu sērijas kvalitātes 

projekti un vadīšanas principi; 

 Projektu vadīšanas kvalitātes 

standarts ISO 10006; 

 ISO 9001 kvalitātes projekta mērķi un 

etapi. 

 

 3,5 6. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr. 

p.k. 
Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. 
Kvalitātes vadīšanas Jaunās un globālās 

pieejas izpratnes skaidrojums ar piemēru 

Darba vērtēšana ar atzīmi (10 ballu 

sistēmā). 

2. Kvalitātes projektu plānošana 
Darba vērtēšana ar atzīmi (10 ballu 

sistēmā). 

3. 
Kvalitātes projektu finansējuma 

pieteikuma noformēšana 

Darba vērtēšana ar atzīmi (10 ballu 

sistēmā). 

4. 
Raksturot Vides kvalitātes vadības 

sistēmu ar piemēru 

Darba vērtēšana ar atzīmi (10 ballu 

sistēmā). 

5.  Teorijas pārbaude  
Darba vērtēšana ar atzīmi (10 ballu 

sistēmā). 

6. 
Prezentācijas kvalitātes projektu 

izstrādāšana 

Darba vērtēšana ar atzīmi (10 ballu 

sistēmā). 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma   eksāmens: ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi 

ir veidoti tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos 

attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeľos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  

Programmas apguves gaitas kontrolei studenti izpilda divus patstāvīgos darbus, kā arī teorijas 

izpratnes diagnosticējošus testus. Studiju satura tēmu noslēgumā studentu teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaľas tiek vērtētas izpildot tēmai atbilstošu praktisku darbu, 

individuālu kvalitātes projektu vai grupas kvalitātes projektu. Izpildītais kvalitātes projekts 

vai referāts studentu auditorijas priekšā nodarbību noslēgumā tiek prezentēts, kuru vērtēšanā 

piedalās arī paši studenti (vērtējot pēc 10 ballu skalas). 
 

Prasības studiju kursa apguvei – patstāvīgo darbu sekmīga izpilde – 60%; eksāmena darbs – 40%. 
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Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

projekti, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā (angļu valodā, krievu valodā u.c.) 

  

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Druķis P. Jaunā un globālā pieeja. – R.: SIA „Personāla sertifikācijas institūts”, 2000. – 

86 lpp. 

2.  ZBC, Kvalitātes vadības sistēma, 1.daļa KVS pamati. – R.: Biznesa partneri, 2002. – 

111.lpp. 

3.  ZBC, ISO 9001: 2000 prasību skaidrojums. Kvalitātes vadības sistēma 2. daļa. – R.: 

Biznesa partneri, 2003. – 173.lpp 

4.  ZBC, KVS iekšējais audits. Kvalitātes vadības sistēma 3. daļa. – R.: Biznesa partneri, 

2004. – 78.lpp 

5.  ZBC, KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana 4. daļa. – R.: Biznesa partneri, 2004 

6.  Kvalitātes terminu vārdnīca. – R.: Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma, 2003. – 

66 lpp 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Stelpe S. Latvijas kvalitātes asociācija. R.: Eiropas Savienības Phare 2000, 2004. – 

49.lpp. 

2.  Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma. – R.:KIF: Biznesa komplekss SIA 

“J un L”, 2000. 

3.  Kvalitātes sistēmu ieviešana uzľēmumos /LZA Sertifikācijas centrs. – R.: KIF 

“Biznesa komplekss, 2000. 

4.  LVS EN ISO 9000:2000. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Pamatprincipi un vārdnīca. 

– R.: LVS Latvijas Standarts, 2001. 

5.  LVS EN ISO 9001:2000. Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības. – R.: LVS Latvijas 

Standarts, 2001. 

6.  Forands I. Stratēģija. Kvalitāte: analīze, plānošana, vadība. – R.: Latvijas Izglītības 

fonds, 2000. 

7.  Dukulis I., Prezentācijas materiālu sagatavošana. – Rīga, Biznesa augstskola Turība; 

2002. – 112.lpp.  

8.  Foster T. Managing Quality. Parson Education, Newdţepcy, 2004. 518. lpp. 

9.  David L., Goetsc Stanley B. Total Quality Handbook. – Prentice Hall Upper Saddle 

River, New Jersey Columbus, Ohio, 2004. – 278. lpp.  

10.  Ch. A. Cianfrani, J.J. Tsiakals, J. E. West,”ISO 9001:2000. Explained. Second 

Edition,”, ASQ, 2001. 
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Ţurnāls „ Kvalitāte” 

2.  www.lka.lv – Latvijas kvalitātes asociācija 

3.  www.tea.lv – Tehnisko ekspertu asociācija 

4.  www.psi.lv – Personāla sertifikācijas institūts 

5.  www.iso.ch – Starptautiskā standartizācijas organizācija 

6.  DG III Dokumenti un publikācijas: http://europa.eu.int/comm/dg03/public.htm  

Atsauces uz harmonizētajiem standartiem jaunās pieejas direktīvu kontekstā: 

http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3b/newapproa/eurstd/harmstds/index.html 

(var ieiet arī caur http://www.NewApproach.org) 

 

http://www.lka.lv/
http://www.tea.lv/
http://www.psi.lv/
http://www.iso.ch/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 7808010, fakss 7808034 
 

APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas n uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.:Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 

Lietvedība personāla vadītāja darbā 

Office Work (Record-keeping) in the Work of the 

Personnel Manager  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība. 

Kredītpunkti 3 KP 

Kredītpunkti ECTS 4,5 ECTS 

Priekšzināšanas  

Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā, 

Latiešu valodas kultūras jautājumi, Personāla vadība (2 

KP) 
                  

Studiju kursa autors -Docents, dr.paed. Nils Sautiľš ,lektore Mg.sc.soc.Velga Simsone 

 

Studiju kursa docētāji - Docents, dr.paed. Nils Sautiľš,lektore Mg.sc.soc.Velga Simsone 

 

Studiju kursa mērķis - Sniegt studentiem zināšanas prasmes un iemaľas lietvedībā un veicināt 

lietišķa personāla vadītāja organizatorisko un komunikatīvo kompetenču attīstību.  

Plānotais rezultāts -  Kursā iegūtais zināšanu un prasmju kopums atbilst iegūstamās profesijas 

standartam un dod iespēju izmantot tās praktiskā darbā; studenti ir sagatavoti prakses personāla 

lietvedībā uzdevumu izpildei. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 
Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Lietvedības loma un nozīme. 

lietvedību reglamentējošā tiesiskā 

bāze, 

lietvedības darba organizācija, 

dokumentācijas sistēmas, 

lietvedība, tās pamatuzdevumi, 

lietvedības procesa sastāvdaļas. 

 1 

 

 

 

 

3 

 

2. Dokumentu izstrādāšana un 

noformēšana. 

dokumentu funkcijas, rekvizītu 

izvietojums un grupas, 

dokumentu noformēšanas 

vispārīgās prasības, 

dokumentu sastāvdaļu 

noformēšana, 

dienesta atzīmes, dokumenta teksts, 

daţādu dokumentu veidu 

 
1 

 

 

 

 

 

 

1 
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noformēšanas pamatprincipi. 
3. Dokumentu apgrozība 

saľemto dokumentu kustība un 

izpildes kārtība, 

nosūtāmo dokumentu kustība,  

iekšējās lietošanas dokumentu 

kustība, 

dokumentu reģistrācija un kontrole. 

 1 

 

 

 

 

 

8 

4. Dokumenta oriģināli, tās 

atvasinājumi. 
 0,5 

1 

5. Lietu sakārtošana un nomenklatūras 

sastādīšana. 

lietu veidošana; glabāšanas ilguma 

noteikšana; numurēšanas; lietu 

aktualizācija, 

vērtēšanas ekspertīzes 

organizēšana; dokumentu 

iznīcināšanas kārtība, 

pamatprasības lietu nodošanai 

arhīvā. 

 1 

 

 

 

 

 

2 

6. Lietvedības dokumentu valoda.  0,5 1 
7. Konkursa uz brīvo amata vietu 

organizācijas un norises lietvedības 

aspekti: 

personāla pieprasījuma veidlapas 

noformēšana; 

konkursa sludinājums, 

apliecinājuma, uzaicinājuma, 

atteikuma vēstules noformēšana, 

personāla atlases komisijas 

protokols un prasmju karte, 

darba piedāvājums, 

pārbaudes rezultātu noformēšana. 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8,1 

 

8. Darba līguma sastādīšana atbilstoši 

tiesiskām normām un tā 

noformēšana. 

 2 8,1 

9. Rīkojumu par personālsastāvu 

noformēšana. 

 1,5 8,1 

10. Amata apraksta izveidošanas 

pamatprincipi un tā tiesiskā bāze. 

 1,5 1 

11. Personas lietas izveide un 

uzturēšana. 

 1 1 

12. Vienošanās par darba līguma 

izbeigšanu. 

 1 8,1 

13. Atvaļinājuma dokumentācijas 

uzľēmumā izveide. 

 1 1 

14. Vienošanās par atvaļinājuma 

pārcelšanu. 

 1 8,1 

15. Uzľēmuma līgums, darba 

nodošanas – pieľemšanas akts 

 1,5 8,1 

16. Komandējuma dokumentācijas 

noformēšana. 

 1 8,1 
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17. Uzteikums par darba tiesisko 

attiecību izbeigšanu. 

 1 8,1 

18. Darba kārtības noteikumi 

uzľēmumā. 

 1 4 

19. Konfidencialitātes un interešu 

konflikts lietvedības aspektā. 

 1 5 

20. Amatu sarakstu izveidošanas 

pamatprincipi. 

 1 1 

21. Iesniegumu lietvedība.  0,5 8,6  
22. Personāla programmas izveides 

pamatprincipi uzľēmumā. 

 2 7 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

 Temats Pārbaudes forma 

1. Dokumentu izstrādāšana un 

noformēšana atbilstoši LR 

likumdošanas prasībām. 

Kontroldarbs 

2. Lietu veidošanas pamatprincipi Darba aizstāvēšana 

3. Lietvedību reglamentējošās 

likumdošanas analīze 

Kontroldarbs 

4. Darba kārtības noteikumu izstrāde 

uzľēmumā “ X” 

Darba aizstāvēšana 

5. Konfidencialitātes dokumentācijas 

izstrāde uzľēmumā “ X “. 

Darba aizstāvēšana 

6. Iesniegumu izskatīšanas sistēmas 

modeļa izveide. 

Darba aizstāvēšana 

7. Personāla programmas piedāvājums 

uzľēmumā “ X “. 

Darba aizstāvēšana 

8. Dokumentu reģistrācija Kontroldarbs 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: tests zināšanu un izpratnes pārbaudei par 

lietvedības funkcijām personāla vadībā; pēc docētāja norādes viena dokumenta praktiska izstrāde un 

aizstāvēšana.  

 

Prasības studiju kursa apguvei  - patstāvīgi veicamo darbu izpilde – 40%; eksāmens: tests – 20%; 

dokumenta izstrāde – 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas. 

  

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  

 

LR Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154. “Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas noteikumi”. 

2.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr. 295. “Noteikumi par vārdu un 
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uzvārdu rakstību un identifikāciju”. 

3.  „Informācijas atklātības likums”, pieľemts 29.10.1998 

4.  “Fizisko personu datu aizsardzības likums”, pieľemts 23.03.2000. 

5.  “Valsts valodas likums”, pieľemts 09.12.1999. 

6.  Likums “Par Latvijas Valsts ģerboni”, pieľemts 19.02.1998. 

7.  Likums “Par valsts noslēpumu”, pieľemts 17.10.1996. 

8.  Likums “Elektronisko dokumentu likums” 20.11.2002. 

9.  LR Ministru Kabineta 28.05.2002. instrukcija Nr.3. “Ministru kabineta kārtības 

rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība”. 

10.  LR Ministru Kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141. “Informācijas sistēmās 

esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”. 

11.  Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīgā: Kamene, 2004, 255.lpp 

12.  Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 10.10.1995., “Instrukcija par juridisko 

personu arhīva dokumentu uzrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu” 

13.  LVS ISO 9706:1994 “Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. 

Ilgizturības prasības”. 

14.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000 „Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu, 

spiedogu un veidlapu tekstā”. 

15.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000 „Kārtība kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā”. 

16.  Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 17.12.1996 „Valsts institūciju tipveida 

dokumentu glabāšanas termiľu saraksts”. 

17.  „Iesniegumu likums”, pieľemts 27.09.2007. ( stājas spēkā no 01.01.2008). 

18.  Likums “ Par arhīviem” pieľemts 20.06.2001. 

19.  „Darba likums”, pieľemts 20.06.2001. 

20.  Urtāne R. Lietvedība un arhīvs.Rīgā: LUMA,2007, 350.lpp. 

 

Papildliteratūra 

 

1. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 2002., 231.lpp 

2. Dambe G.,Augucēvičs J., Datorizētā lietvedība. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 1999.,48 

lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Latvijas likumi – www.likumi.lv 

2.  LR Saeima – www.saeima.lv 

3.  Latvijas Republikas Ministru kabinets – www.mk.gov.lv 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 

APSTIPRINĀTS 

Informātikas un dabaszinību katedras sēdē 

2008. gada 26. aprīlī 

Kat. vad.: Juris Porozovs 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Personāla informācijas sistēmas 

Information systems in personal management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas MS Windows un 

MS Office datorlietotāja līmenī; Informācijas 

tehnoloģijas personāla vadītāja darbā 

 

Studiju kursa autors -  Mag.sc.ing. Inese Urpena.  

 

Studiju kursa docētāji -  Mag.sc.soc., lektors Gustavs Elers  

 Dr.math., docents Grigorijs Gorobecs 

 Mag.sc.ing. Inese Simkeviča 

 Mag.sc.soc. Jānis Ţiţmārs 

 

Studiju kursa mērķis - studiju kursā studenti iegūst izpratni par informācijas sistēmām, to izstrādi un 

pārvaldību, uzturēšanai nepieciešamo tehnisko un programmnodrošinājumu. 

 

Plānotais rezultāts - studenti sasniedz tāds izpratnes līmeni, kurā iestādes/uzľēmuma IS tiek uztverta 

un lietota kā līdzeklis veiksmīgai profesionālajai darbībai. Studenti praktiski apgūst datu iegūšanas un 

uzkrāšanas metodes, datu struktūru izveidi, prasību definēšanu, kvalitātes un drošības nodrošināšanas 

prasības, spēj novērtēt informācijas sistēmas nozīmi iestādes/uzľēmuma stratēģisko mērķu 

sasniegšanai. 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr. 

p.k. 

Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. 1

. 

Informācijas sistēmu resursi, 

funkcionalitāte un tiesiskā vide. 
 4 

 

2.  Informācijas sistēmu drošības politika.  4  

3.  IS projektēšana, ieviešana, uzturēšana 

un izmantošana. 
 6 Darbs Nr. 1. 

4.  Datu bāzes struktūras projektēšana, 

datu bāzes vadības programmatūra. 
 4 

 

5.  Datu bāzes tabulas, relāciju saites starp 

tabulām, datu formas. 
 6 Darbs Nr. 2. 

6.  Pieprasījumu un pārskatu veidošana.  4  

7.  Datorizētās personāla vadības sistēmas.  4  

 
KOPĀ: 

 
32 
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Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr. 

p.k. 
Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1.  
Iestādes/uzľēmuma e-pārvaldes IS 

projekts. 

Grupu darbs (2-3 studenti), darba 

prezentēšana un diskusija studiju grupā. 

2.  
Iestādes/uzľēmuma struktūrvienības datu 

bāzes izveide. 

Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens. Pārbaudījuma uzdevumi ir veidoti tā, lai 

katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos attiecīgā pārbaudījuma 

grūtības pakāpes līmeľos (vērtējot pēc 10 ballu skalas). Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi 

tiek iekļauts patstāvīgo darbu vērtējums. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – students var kārtot noslēguma pārbaudījumu, ja ir iesniegti un 

pozitīvi (vismaz 4 balles) novērtēti patstāvīgie darbi – 30% vērtējuma, kā arī ir izpildīti visi 

praktiskajās nodarbībās veicamie darbi – 30% vērtējuma; eksāmena darba izpilde – 40%.. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, konsultācijas, praktiskie un patstāvīgie darbi, 

prezentācijas individuāli un grupās, iespēja nosūtīt darbus un saľemt vērtējumu no pasniedzēja 

elektroniskā formā. 

 

Kursu apgūst - latviešu valodā, ir iespējas klausīties šo kursu krievu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Dz. Lukaţis. Datu bāzu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 108 lpp. 

2.  E. Treiguts. Datu drošība un datortīkli. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999. – 

168 lpp. 

3.  M. Ruķers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 

192 lpp. 

 

Papildliteratūra 

1.  Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Aina Ivane, Laila Kuriloviča, Viesturs Vēzis,Arta Ţodziľa. 

Datorzinību pamati. 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Viestura Vēţa redakcijā. 

Rīga, „Mācību grāmata”, 2000. - 158 lpp. 

2.  Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana/ V. Vēţa redakcijā. - 

Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 116 lpp.  

3.  McNurlin B.C. Information Systems Management in practice. - 5th ed., Upper 

Saddle River: Prentice Hall, 2002. 
 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  LETA aktuālā biznesa informācija: http://www.nozare.lv 

2.  Likumu apkopojums: http://www.likumi.lv/ 

3.  Microsoft Internet resursi: http://www.microsoft.lv 

4.  Normatīvo aktu IS: http://www.akti.lv 

5.  Biblio Tech Review [Elektroniskais resurss] : news, analysis and comment. - Tiešsaistes 

ţurnāls. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.biblio-tech.com/. - ISSN 

1463-7146.  

6.  Ieteikumi RPIVA studentiem: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud 

 

http://www.nozare.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.microsft.lv/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Biznesa ētika 

Business Ethics 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 
Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Filozofijas pamati, Personāla vadība, Menedţmenta 

pamati, Uzľēmējdarbības tiesību pamati 

 

Studiju kursa autors (i) – Mg. oec. M. Kakse 

 

Studiju kursa docētāji - Mg. oec. M. Kakse 

 

Studiju kursa mērķis - Iepazīstināt studentus ar biznesa ētikas teorētiskajiem aspektiem, 

veidojot priekšstatu par biznesa ētikas pamatprincipiem un to pielietojumu praktiskajā 

darbībā, attīstot profesionālās iemaľas, ētisku attieksmi pret sevi kā personību, pret kolēģiem, 

sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā.  
 

Plānotais rezultāts - iegūtas zināšanas, kā analizēt personāla vadību arī no ētiskā viedokļa – 

taisnīguma, godīguma, sociālā viedokļa; iegūtas prasmes, kā analizēt personāla vadītāja 

kompetences, darba stilu, iemaľas zināšanas, attieksmes darbā ar personālu; students prot 

analizēt savas vērtību kategorijas attieksmē pret sevi un sabiedrību.  

 
Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.k. Temats Kontaktstunda

s 

Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. 

1. Ētika un saimniekošana 3  

2. Ētika un juridiskās normas 3 1. 

3. Biznesa ētikas būtība un pamatprincipi 3 2. 

4. Ētikas uzvedības stili. Saskarsmes ētiskie 

aspekti 

3 3., 4. 

5. Tikumiskās karjeras problēma 4 5., 6. 

 KOPĀ 16  
 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k.  

Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Brīvības un atbildības problēma biznesā Darba aizstāvēšana 

2. Tiesības kā morāles pamats Darba aizstāvēšana 

3. Godīgums, taisnīgums un morāles 

vērtības 

Darba aizstāvēšana 

4. Varas ētika. Vara un sirdsapziľa Darba aizstāvēšana 
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5. Uzľēmuma gods. Lojalitāte Darba aizstāvēšana 

6. Darba kvalitātes pārbaudes ētiskā puse Darba aizstāvēšana 

7. Reklāmas ētiskie aspekti Darba aizstāvēšana 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi, kuru veido sekmīgi izpildīti 

patstāvīgie darbi.  
 

Prasības studiju kursa apguvei – piedalīšanās un aktivitātes nodarbībās – 40 %; ieskaite – 60% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, diskusijas, esejas, situāciju analīze, 

tekstu komentāri un to aizstāvēšana. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Kuzľecova A. Profesionālās ētikas vadlīnijas, R., 1997. 
2.  Kuzľecova A. Profesionālās ētikas vadlīnijas, R., 1997. 
3.  Milts A. Ētika.R., 1999 
4.  Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs, R: Rozes apgāds, 2003. 
5.  Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika, R: Zvaigzne ABC, 1995 
6.  Rubenis A. Ētika XX gs., Teorētiskā ētika, R, 1997. 
7.  Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika, R, 1997. 
8.  Rogenbuka I. Uzľēmējdarbības ētika, R: Zvaigzne ABC, 2000. 
9.  Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā, R: Iljus, 1996 
10.  Steinbergs Š.S., Ostens D.T. Vadība, ētika un vadītāji, R: Pētergailis, 1994. 
11.  Razs Dţ. Brīvības morāle, R: Madris, 2001. 
12.  Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. R: Zvaigzne ABC, 2003 
13.  Sieb P., Fitzerpatrick K Public Relations Ethics. Hartcourt brace College 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Burkhards H. Ievads ētikā, R: Luterisma mantojuma fonds, 2002. 
2.  Laits S. Naudas formula, R: Rēriha grāmatnīca, 2004 
3.  Rifkins Dţ. Jaunās ekonomikas laikmets, R: Jumava, 2004. 
4.  Hanters Dţ. Tavs autoritātes spēks. R: Jumava, 2002. 
5.  Hills N. Domā un kļūsti bagāts. R, 1993. 
6.  raudive K. Dzīves kultūrai, R, 1993. 
7.  Ozols A. Varas iegūšanas un noturēšanas māksla, R: Asja, 2004 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Hosmen La Ruej. Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory 

and Philosophical Ethics. Academy of management Journal, 1995, 
2.  http:// www. Liis.lv/vi/vardn.htm 
3.  www.likumi.lv 
4.  www.google.lv/search: ētiskās vērtības 
5.  www.delna.lv 
6.  www.politika.lv 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.google.lv/search
http://www.delna.lv/
http://www.politika.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Personāla vadītāja profesionālā ētika 

Professional Ethics of Human Resources Manager 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

 

Studiju kursa autors – Mg.sc.soc. Agita Miķelsone  

 

Studiju kursa docētāji: Mg.sc.soc. Agita Miķelsone 

 

Studiju kursa mērķis - apgūt  profesionālās ētikas pamatus, lai risinātu daţādas sareţģītas darba 

situācijas praktiskajā darba dzīvē, ievērojot profesionālās ētikas standartus. 

 

Plānotais rezultāts – zināšanas un izpratne par personāla vadītāja profesionālās kompetences 

attīstīšanu saistībā ar ētikas jautājumiem; apzināta un izvērtēta gatavība rīkoties atbilstoši ētikas 

prasībām. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Ētikas jēdziens 

1.1.Lojalitātes teorijas; 

1.2. Lojalitāti veidojošie faktori; 

1.3. Nelojālās  uzvedības formas 

 2  

2. Lojalitātes jēdziens  2 1. 

3. Konfedicionalitāte  4.  

4. Mobings darba vietā  2 2. 

5. Bosings un bulings darba vietā  2  

6. Profesionālie ētikas kodeksi  4  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Darbinieka lojalitāte  Prezentācija, referāts   

2. Organizācijas kultūra Seminārs - diskusijas 

3. Gatavības ētiskai rīcībai pašanalīze   Eseja, izmantojot docētāja dotos 

situāciju aprakstus – docētāja vērtējums 

un pašvērtējums 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi, kuru veido sekmīgi izpildīti patstāvīgie 

darbi. 
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Prasības studiju kursa apguvei – 100% nodarbību apmeklējums – 30%; patsāvīgo darbu izpilde: 1. – 

20%, 2. – 20%; 3. – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, dillemmas, 

prezentācijas.  

 

Kursu apgūst latviešu valodā (angļu valodā, krievu valodā u.c.) – latviešu valodā 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

 1. Lasmane S. 20.gadsimta ētikas pavērsieni. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 

2. Milts A. Ētika: Saskarsmes ētika. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 

3. Milts A. Ētika :Personības un sabiedrības ētika. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

4. Adams A. Bulliying at work. How to confront and overcome it. London, 1992, UK: Virago 

Press 

5. Brodsky C.M. The harassed worker. Toronto. Ontario, Canada: Lexington Books, DC Health 

and Company, 1976 

 

Papildliteratūra 

 

 1. Geiselharts R., Hofmane – Burkarta K. Štresa menedţments, 2003. 

2. Niede K. Mobbing/bullying am Arbeitsplatz, Rainer Hamp Verlag, Munchen, 1995. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

 1. www.mobbing-usa.com 

2. www.bullybuster.org 

3. www.mobbing-web.de 

4.  www.leymann.se 

5. www.lpva.lv –Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas mājas lapa 

 

http://www.mobbing-usa.com/
http://www.bullybuster.org/
http://www.mobbing-web.de/
http://www.leymann.se/
http://www.lpva.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Darba likumdošana un darba aizsardzība 

 Job Legislation and Protection  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 
Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  Personāla vadība, Uzľēmējdarbības tiesību pamati 

 

Studiju kursa autors (i) – tiesību zinātľu maģistrs Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa docētājs (i) – tiesību zinātľu maģistrs Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa mērķis – ievērojot profesijas standartu, dot topošajiem personāla vadītājiem 

priekšstatu par darba un darba aizsardzības tiesību vietu nacionālajā tiesību sistēmā, 

iepazīstināt studentus ar darba un darba aizsardzības tiesību normatīvo bāzi Latvijā, veidojot 

priekšstatu par pārnacionālo starptautisko veidojumu normatīvo aktu ietekmi uz darbinieka un 

darba devēja tiesībām un pienākumiem, attīstot prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē. 
 

Plānotais rezultāts - pilnveidotas komunikatīvās prasmes, sekmēta vērtību sistēmas 

pilnveidošanās, apgūtas iemaľas patstāvīgi risināt juridiska rakstura jautājumus, orientēties 

darba tiesības un darba aizsardzību reglamentējošajās tiesību normās, attīstīt prasmi izteikt un 

pamatot savu viedokli. 
 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Darba līgums.  

(Darba tiesisko attiecību nodibināšana un 

izbeigšana. Darba devēja un darba ľēmēja 

tiesības un pienākumi. Darba samaksa. 

Nodarbināšanas ierobeţojumi.) 

 4 1. 

2. Darba koplīgums. 

(Koplīgums un ģenerālvienošanās. 

Koplīguma spēks laikā. Koplīguma 

noslēgšanas un grozīšanas īpatnības.) 

 2 1. 

3. Darba laiks un atpūtas laiks. 

(Darba laika organizācija. Pārtraukumi. 

Atvaļinājumi.) 

 2  

4. Darba aizsardzība. 

(Risku novērtēšana. Darba devēja tiesības 

un pienākumi. Nodarbinātā un uzticības 

personas tiesības un pienākumi. Valsts un 

 5 2. 
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pašvaldību iestāţu kompetence. 

Uzraudzība un kontrole.) 
5. Darba strīdi. 

(Individuālie tiesību strīdi. Kolektīvie 

tiesību strīdi. Kolektīvie interešu strīdi. 

Strīdu izšķiršanas institūcijas.) 

 3 3. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Konkrētu darba līgumu un koplīgumu 

atbilstības likumu normām analīze 

Rakstiska analīze – docētāja 

vērtējums 

2. Referāts par izvēlētu tēmu Prezentācija 

3. Streika tiesības – likumdošas aktu un 

situāciju analīze 

Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstveida): 3 situāciju analīze, parādot 

prasmi identificēt darba drošības un darba tiesību pārkāpumus, analizēt iespējamos risinājumu 

variantus, kurus var izmantot personāla vadītājs savas kompetences robeţās. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – izstrādāti patstāvīgie darbi – 45%, 75% lekciju apmeklējums – 

15%, sekmīgi nokārtots eksāmens – 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, diskusijas, konsultācijas, patstāvīgie darbi: 

avotu analīze, referāts; prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra: 

Studiju pamatliteratūra  

 

1. - Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga, „Turība”, 2004 
2. - LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga, „Mans īpašums” (500-542. 

lpp.) 
 

Papildliteratūra 

 

1. - Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. (3 daļās) Rīga, 2002, 2004 
2. - Dindūne I. Darba likuma komentāri. Rīga, “LV” 2002-2008 (ar 

papildinājumiem) 
 

Normatīvie akti 

 

1.  - Latvijas Republikas Satversme (pieņemta 15.02.1922.) 
2.  - Darba likums (pieņemts 20.06.2001.) 
3.  - Darba aizsardzības likums (pieņemts 20.06.2001.) 
4.  - Darba strīdu likums (pieņemts 26.09.2002.) 
5.  - Valsts civildienesta likums (pieņemts 07.09.2000.) 
6.  - Darba devēju organizāciju un to apvienību likums (pieņemts 29.04.1999.) 
7.  - Likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 

(pieņ. 20.12.2001.) 
8.  - Likums „Par arodbiedrībām” (pieņemts 13.12.1990.) 
9.  - Civillikums. IV daļa. Saistību tiesības (spēkā no 01.03.1993.) 

 



   

  334 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. www.nais.lv    

2. www.likumi.lv 

3. www.vestnesis.lv 

4. www.b2bnfo.lv 

5. www.ius.lv 

 

http://www.nais.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.b2bnfo.lv/
http://www.ius.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7.līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008.gada 25.martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Sabiedriskās attiecības 

Public Relations 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

Studiju kursa autors – Mg.soc.Jana Veinberga 

Studiju kursa docētājs - Mg.soc.Jana Veinberga 

 

Studiju kursa mērķis – Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par sabiedrisko attiecību 

būtību, galvenajiem jēdzieniem un apgūt prasmes lietot galvenās sabiedrisko attiecību 

metodes sadarbībā ar klientiem un plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem.  

 

Plānotais rezultāts. 

 Zināšanas par sabiedrisko attiecību būtību, to veidošanas principiem organizācijā; 

 Zināšanas par iekšējo komunikāciju un tās veidošanas principiem; 

 Prasme lietot galvenās sabiedrisko attiecību metodes;  

 Izpratne par sabiedrisko attiecību veidošanas nozīmi organizācijā;  

 Izpratne par personāla vadītāju un sabiedrisko attiecību speciālistu sadarbības 

nepieciešamību un iespējām organizācijā. 

 

Kursa saturs 

 

Nr.

p.k. 

Temats Kontakt

stundas 

Studentu 

patstāvīgā darba 

Nr. 

1. 

 

 

Sabiedrisko attiecību (SA) jēdziens un darbības 

virzieni organizācijā 

Sabiedrisko attiecību un personāla vadības 

speciālistu sadarbība 

Komunikācijas jēdziens un modeļi 

2  

2. SA plānošana 1  

3. Tēls un reputācija, to veidošana 1 1 

4. Iekšējā komunikācija 

Iekšējās komunikācijas stratēģijas izstrāde 

4 2 

5. Attiecību veidošana ar plašsaziľas līdzekļiem 

Intervijas 

Viedokļa formulēšana 

2 3 

6. SA tekstu rakstīšana  

Paziľojums presei 

1 4 



   

  336 

7.  

 

Pasākumi presei 

Preses konference 

1 5 

8. Pasākumi plašai publikai 

Pasākuma koncepcijas izstrāde 

4 6 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

N.p.k

. 

Temats  Darba veids Pārbaudes forma 

1. Organizācijas tēla formulēšana. 

Studenti formulē kādas organizācijas 

tēlu  

Grupu darbs Darba aizstāvēšana 

2 Iekšējās komunikācijas stratēģijas 

izstrāde 

Grupu darbs Darba aizstāvēšana 

3. Viedokļa formulēšana. Studenti 

apraksta kādas organizācijas problēmu 

un izstrādā par to viedokli, kādu paustu 

plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem  

Grupu darbs Darba aizstāvēšana 

4. Informācija presei. Studenti uzraksta 

informāciju presei par kādu jaunumu 

organizācijā, kurā viľi strādā 

Patstāvīgais 

darbs 

Darba aizstāvēšana 

5. Preses konferences rīkošana Grupu darbs Darba aizstāvēšana 

6. Pasākuma plāna izstrāde Grupu darbs Darba aizstāvēšana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – Ieskaite ar atzīmi: tests. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – Lai saľemtu sekmīgu atzīmi aktīvi jāpiedalās praktiskajos 

darbos – 40% vērtējuma;  jāizpilda patstāvīgais darbs – 30%; sekmīgi jāuzraksta tests par 

teoriju – 30%.  

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, pastāvīgie darbi, praktiskie darbi, 

darbu aizstāvēšana. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā 

 

Studiju pamatliteratūra 

Nr. Literatūra 

1. Herbsts,D. Sabiedriskās attiecības. Rīga, Zvaigzne ABC, 2006., 231.lpp. 

 

Papildliteratūra 

Nr. Literatūra 

1. Veinberga, S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse. Rīga, Zvaigzne ABC, 

2004., 327.lpp. 

2. Herbsts, D. Komunikācija organizācijā. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

Nr. Literatūra 

1.  www.lasap.lv  

2.  www.7guru.lv 

http://www.lasap.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008.gada 25.martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 
 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Lietišķo spēļu metodika 

Business Games Methods 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Saskarsmes treniľi, Personāla vadība, Personības 

psiholoģija 

                  

Studiju kursa autors (i) - Dr.psych. Guna Svence, Mg. psych. Anda Kauliľa 

 

Studiju kursa docētāji - Dr.psych. Guna Svence, Mg. psych. Anda Kauliľa 

 

Studiju kursa mērķis -  Sagatavot studentus patstāvīgai lietišķo spēļu izmantošanai savā 

profesionālajā darbībā. 
 

Plānotais rezultāts  

 Zināšanas par spēli kā īpašu kultūras fenomenu, par spēles funkcijām, lietišķo spēļu 

būtību un struktūru un to pielietošanas iespējām. 

 Prasmes izvēlēties spēli atbilstoši auditorijas vajadzībām un iespējām, plānot, 

organizēt un vadīt lietišķās spēles. 

 Izpratne par spēļu nozīmi cilvēka dzīvē. 
 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba uzdevuma Nr. 

  Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

 

1.  Spēles būtība, attīstība, 

principi 

 2 1. 

2.  Lietišķo spēļu būtība, funkcijas  2 2., 3. 

3.  Lietišķo spēļu organizācijas 

pamatprincipi un nosacījumi 

 2 4. 

4.  Lietišķo spēļu veidi  6 5., 6. 

5.  Lietišķo spēļu plānošana  2 7., 8. 

6.  Lietišķo spēļu organizācijas 

posmi 

 2 9. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 
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1.  Spēles attīstības teorijas Aizstāvēšana 

2.  Spēles struktūra un pazīmes Pārruna 

3.  Lietišķo spēļu funkcijas Kontroldarbs 

4.  Lietišķo spēļu organizācijas 

nosacījumi 

Diskusija, lomu spēles 

5.  Spēļu veidi, scenāriji Pārruna, darbs grupās  

6.  Lietišķo spēļu mērķi un uzdevumi Pārruna 

7.  Lietišķo spēļu plānošana un vadīšana Pārruna 

Aizstāvēšana 

8.  Lietišķo spēļu vadīšanas nosacījumi Kontroldarbs 

9.  Spēles metodiskā izstrādne Aizstāvēšana 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma -ieskaite ar atzīmi, kuru veido patstāvīgo darbu sekmīga 

izpilde. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – 100% nodarbību apmeklējums – 30%; patstāvīgo darbu izpilde – 

70%, no kuriem – 35% - spēles metodiskā izstrādne. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- pārruna, diskusija, lomu spēles, modelēšana, 

prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu, krievu, vācu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Abbat F.R. Teaching for better learning. – Geneva.: WHO, 2001. 
2.  Jakovļevs P. Ekonomika. Uzdevumi un lietišķās spēles. – Rīga: RaKa, 2004. 
3.  Rubana I.M. Mācīties darboties. – R.: RaKa, 2003. 
4.  Urdze T. Zināt, darīt, prast. – R.: Pieaugušo Izglītības Apvienība, 1999. 
5.  Пушкарев Н. и др. Практикум по кадровому менеджменту. Деловые игры. – 

Москва: Российская экономическая академия, 2001. 
6.  Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе. – Москва: Дашков и ко, 2002. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Lapiľa L., Rudiľa V. Apgūsim demokrātiju. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
2.  Veilers P. Kvalitāte – tavas veiksmes atslēga. – R.: Jumava, 2001 
3.  Academic Gaming and Simulation in Education and Training. – London: Kogan 

Page, 1977. 
 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 
1. Ţurnāls “Psiholoģijas Pasaule”  

2. www.biznesam.lv  

3. www.eiropersonals.lv/lv/apmaciba  

4. www.ggob.com/9k  

5. www.btplc.com/Societyand Enviroment/BusinesGame/index.htm-31k  

6. www.amazon.com/Big-Book-Busines-Games_Isebreakers  

7. www.businessballs.com/teambuildinggames.htm-381k  

 

http://www.biznesam.lv/
http://www.eiropersonals.lv/lv/apmaciba
http://www.ggob.com/9k
http://www.btplc.com/Society
http://www.amazon.com/Big-Book-Busines-Games_Isebreakers
http://www.businessballs.com/teambuildinggames.htm-381k
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Informātikas un dabas zinātľu katedras sēdē 

2008. gada 26. aprīlī 

Kat. vad.: Juris Porozovs 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Ergonomika 

Ergonomics 

Studiju programmas nosaukums 

 
Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas   

 

Studiju kursa autors (i) – asoc. prof., Dr. chem. Jānis Gedrovics 

 

Studiju kursa docētāji – asoc. prof., Dr. chem. Jānis Gedrovics 

 

Studiju kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar ergonomikas zinātnes atziľu pielietojumu uzľēmuma 

darba aizsardzības sistēmas izveidē un tās darbības nodrošināšanā cilvēka veselības resursu 

saglabāšanas nolūkā. 

 

Plānotais rezultāts – pēc kursa apguves izprot darba un darba organizācijas jēdzienu, zina LR spēkā 

esošos darba aizsardzības normatīvos aktus, prot organizēt un veikt šo normatīvo aktu prasību izpildes 

kontroli, kā arī prot organizēt un vadīt darba aizsardzības speciālista darbu. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Jēdziens par ergonomiku. Darba jēdziens 

ergonomikā  
- 1 1 

2. Jēdziens par darba vidi. Riska faktori darba vietā 

sadzīvē. Darba aizsardzība, darba drošība (Lekcija; 

seminārnodarbība). 

- 2,5 
2 

3. Latvijas Republikas Darba aizsardzības likums - 1,5  

4. Ministru kabineta noteikumi. Instrukcijas, 

rīkojumi. Iestādes normatīvie dokumenti par darba 

drošību un darba aizsardzību. 

- 2 
3 

5. Darba vides iekšējā kontrole. Darba vides 

sakārtošana.  
- 2 4, 9 

6. Ergonomiskās prasības biroja telpu iekārtojumam.  - 1 6 

7. Praktiskais darbs VIDES ERGONOMISKO 

PARAMETRU MĒRĪŠANA 
- 2 5 

8. Mūsdienu biroja tehnika. Ergonomiskās prasībās 

darbā ar biroja tehniku 
- 1 7 

9. Dators un darbstacija - 2 8 

10. Civilās aizsardzības pasākumu sistēma 

(seminārnodarbība). 
- 1  
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 Kopā - 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Cilvēka organisma uzbūve un pielāgotība daţādu 

darbu veikšanai. Literatūras studijas 
Diskusija 

2. Darba vides ergonomikas attīstības vēsturiskie 

posmi. Literatūras studijas 
Kontroldarbs (rakstveida) 

3. Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi. 

Literatūras studijas 
Diskusija: MK noteikumu 

salīdzināšana ar prakses piemēriem  

4. 
Vispārējās darba higiēnas prasības darba vietā. 

Literatūras studijas 

Situāciju analīze (rakstveida), 

identificējot darba higiēnas 

atbilstību prasībām 

5. VIDES ERGONOMISKO PARAMETRU 

MĒRĪŠANA 

Darba noformēšana un 

aizstāvēšana 

6. Nelaimes gadījumu, avāriju un ugunsgrēku 

profilakse. Literatūras studijas Diskusija 

7. Biroja tehnika (kopētāji, faksi, multifunkcionālās 

iekārtas). Literatūras studijas Diskusija 

8. Dators un darbstacija Patstāvīgs praktiskais darbs 

9. Strādājošo un administrācijas sadarbība darba vides 

sakārtošanā. Situācijas izpēte un analīze konkrētā 

organizācijā 

Iegūtās un analizētās informācijas 

prezentācija  

10. 
Pētījumi ergonomikā Latvijā un pasaulē. 
Literatūras un avotu studijas 

Atziľu par 2 pētījumiem 

prezentācija darba grupā, darba 

grupu prezentācijas studiju grupā 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi, kuru veido izpildīto patstāvīgo darbu 

vērtējumi un līdzdalība nodarbībās. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – līdzdalība lekcijās 75%, lai varētu iegūt ieskaites atzīmi; aktīva 

piedalīšanās seminārnodarbībā (diskusija) – 5% kopējā vērtējumā, patstāvīgo darbu izpilde: 1. – 5%; 

2. – 10%; 3. – 10%; 4. – 10%; 5. – 15%; 6. – 5%; 7. – 5%; 8. – 15%; 9. – 15%; 10. – 10%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, literatūras studijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ţ.Rojas red. – R.: 

Elpa, 2001, 500 lpp. 

2.  Darba apstākļi un veselība darbā. - R.: Labklājības Ministrija, 2003,  144 lpp. 

3.  Ergonomika darbā. – R.: Labklājības Ministrija, 2003, 178 lpp 
4.  Kaļķis, Roja Ţ., Kaļķis H. Riski darba vidē// Rokasgrāmata. – Rīga: 2007. -  

 

Papildliteratūra 

 

1.  Roja I., Roja Ţ., Kaļķis H. Stress un vardarbība darbā. – Rīga: 2006, 49 lpp. 
2.  Freivalds A.  Ergonomics of Computer Workstations and Office Environments//   

Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”. – Rīga: 2004, 

pp. 357-364. 
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3.  Mунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика. – Москва: Логос, 2001. 

4.  Psihosociālā darba vide. - R.: Labklājības Ministrija, 2003,  137 lpp. 

5.  SDO Darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmu vadlīnijas. – R.: 2003, 

[Labklājības ministrija].  

6.  Gedrovics J., Datorlietotāju ergonomiska kultūra Latvijā. - Krājumā: Sabiedrība un kultūra, 

VIII. – Liepājā: LPA, 2006, 455-465. 

7.  McKeown C. Office Ergonomics/ Practical application. – CRC Press/ Taylor & Francis, 

2007. 

8.  MacLeod D. The Rules of Work: A Practical Engineering Guide to Ergonomics. – Taylor 

& Francis, 2000.  

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  http://www.osha.lv - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā 

kontaktpunkta mājas lapa  

2.  http://www.likumi.lv - Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta Noteikumi. 

3.  http://www.vdi.lv - Valsts darba inspekcijas mājas lapa 

4.  Ţurnāls ”Office Manager” (izdevējs: Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta 

akadēmija).  

 

http://www.ergonomika.lv/jaunumi/faili/Publikacijas/gedrovics/Datorlietotaju_ergonomiska_kultura_2006.pdf
http://www.ergonomika.lv/jaunumi/faili/Publikacijas/gedrovics/Datorlietotaju_ergonomiska_kultura_2006.pdf
http://osha.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vdai.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Darbaspēka situācija Latvijā un Eiropas Savienībā 

Labor Situation in Latvia and the EU  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas pamatos, 

uzľēmējdarbības tiesību pamatos un menedţmenta 

pamatos 

 

Studiju kursa autors - asoc. prof. Dr. oec. Sarmīte Jēgere, lektore, Mg.sc.soc. Irēna Krustozoliņa  

 

Studiju kursa docētāji - lektore Mg.sc.soc. Irēna Krustozoliņa 

 

Studiju kursa mērķis - Sniegt zināšanas par procesiem un attīstības tendencēm darbaspēka tirgū 

Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 

Plānotais rezultāts – izpratne par procesiem un attīstības tendencēm darbaspēka tirgū Latvijā un 

Eiropas Savienībā, izpratne par darba likumdošanas pamatprincipiem Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. Darbaspēka nozīme valsts attīstībā  1  

2. Darbaspēka pieprasījums, piedāvājums, 

dzīves cikli un elastība 

 2  

3. Darba algas veidošanās principi  1  

4. Darbaspēka tirgus raksturojums un 

vēsturiskā attīstība Latvijā un Eiropas 

Savienībā. 

 2  

5. Darba likumdošanas pamatprincipi Latvijā un 

Eiropas Savienībā 

 2  

6. Starptautiskā darbaspēka tirgus funkcionēšanas 

principi 

 2  

7. Darbaspēka migrācijas sekas (pozitīvās, 

negatīvās), problēmu iespējamie risinājumi 

(seminārs) 

 2 1. 

8. Nodarbinātības politika Latvijā un Eiropas 

Savienībā (seminārs) 

 2 2. 

9. Studiju kursa jēdzienu un satura atkārtojums  2  
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Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Darbaspēka migrācijas sekas (pozitīvās, 

negatīvās), problēmu iespējamie risinājumi 

(seminārs) 

Seminārs 

2. Darbaspēka politika Latvijā un Eiropas 

Savienībā (seminārs) 

Seminārs 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi: trīs situāciju atbilstoši apgūtajiem 

tematiem analīze (rakstiski), kurā students parāda prasmi prognozēt iespējamos risinājumus. 

 

Prasības studiju kursa apguvei  - aktivitātes lekcijās 20%, darbs semināros 40%, ieskaite 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

situāciju analīze. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Pamatliteratūra 

1. Darba devēju rokasgrāmata/ aut.: Daiga Ermsone, Solvita Bleiere.- Rīga: Labklājības 

ministrija, [2002].- lpp.- Šī izdevuma izdošanu ir finansējusi ES PHARE projekts "Darba 

vides uzlabošana privātos un privitizētos uzľēmumos Latvijā", LE 9911.01 

2. Башкатов Б., Карпухина Г. Международная статистика труда. Учебник – Москва, 

Дело и Сервис, 2001 – 207 с 

 

Papildliteratūra 

 

1. Zosova A., Meļihovs A. Latvijas darba tirgus elastības novērtējums.-Latvijas Banka. 

Pētījums 3/2005 

 

Datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. http.//www.likumi.lv/ 

2. http.//www.csb.gov.lv/ 

3. www.ebscohost.com/ datu bāze: pētījumi  

4. LR Laabklājības ministrija, http://www.lm.gov.lv/ 

5. EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls, http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=lv 

6. Lisabonas līgums, http://europa.eu/lisbon_treaty/index_lv.htm 

7. Eiropas Savienības informācijas aģentūra, http://www.esia.gov.lv/ 

8. Eiropas nodarbinātības stratēģija, http://www.europarl.europa.eu/highlights/lv/1101.html 

9. Latvija un Eiropas Savienība, LR „Ārlietu ministrija, http://www.am.gov.lv/lv/eu/ 

10. Nodarbinātības valsts aģentūra, http://www.nva.gov.lv/ 

11. Ekonomiskās sadarbības un attīstības (OECD) mājas lapa, www.oecd.org/ 

12. Starptautiskās darba organizācijas (ILO) mājas lapa , www.ilo.org/ 

13. Starptautiskā darba tirgus rekomendācijas, 
http://www.ilo.org/ilolex/englicsh/recdisp1.htm 
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

http://www.nva.gov.lv/
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm


   

  344 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada 25. martā 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Saskarsmes psiholoģija 

Communication Psychology 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Saskarsmes treniľi, Personības psiholoģija 

                  

Studiju kursa autors (i) - Mag.psych. Anda Kauliņa 

 

Studiju kursa docētāji - Mag.psych. Anda Kauliņa 

 

Studiju kursa mērķis - Padziļināt izpratni par saskarsmes procesa likumsakarībām, 

starppersonu mijiedarbību veidojošiem mehānismiem, pilnveidot zināšanas par produktīviem 

saskarsmes elementiem, veicināt studentu vēlmi pilnveidot savas personības izaugsmi un 

emocionālo inteliģenci, veicināt vēlmi veikt pašanalīzi un pašrefleksiju. 
 

Plānotais rezultāts 

  apgūt pozitīvas saskarsmes pamatus, 

 apzināt sev raksturīgos individuālās saskarsmes un komunikācijas veidus, 

 veidot izpratni par komunikācijas un saskarsmes barjerām. 

Iegūtas zināšanas par veiksmīgu pozitīvu saskarsmi, empātijas spēju, tolerances, kā arī 

prasmes klausīties un diskutēt, runāt un uzstāties  auditorijas priekšā. Students prot novērtēt 

savas spējas saskarsmes jomā.  
Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. 

 

Neverbālās saskarsmes apzinātie un 

neapzinātie faktori 

 

 2 

 

 

2. Runas psiholoģija, disleksijas 

fenomens, runas ekspresija 

 

 2  

3. Prasme runāt- ( publiskas uzstāšanās 

gadījumā, monologa, referāta, lekcijas, 

dialoga, diskusijas laikā) 

 

 2  

4. Prasme klausīties- (nerefleksīvā un 

refleksīvā) 

 

 1  
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5. Saskarsmes laika un telpas 

strukturēšana, psiholoģiskā aizsardzība 

 1  

6. Interešu un vajadzību, personīgās 

pieredzes noskaidrošana jautājot, 

atbildības izmainīšana 

 

 2  

7. Oratora prasmju apzināšana un 

pilnveidošanas iespējas. 

 

 2  

8. Stresa pārvarēšana un profilakse pirms 

publiskās uzstāšanās. 

 

 2  

9. Pozitīvas atgriezeniskās saiknes 

sniegšana 

 2  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Eseja "Es – saskarsmē" 

 

Darba aizstāvēšana mazajās grupās. 

 

 Seminārs par tēmu "Cilvēcisko attiecību 

loma saskarsmē" konkrētas filmas, teātra 

vai literāra darba analīze 

Diskusija 

2. Referāts par vienu no tēmām: 

 Neverbālā valoda kā 

komunikācijas līdzeklis; 

 Dialogs kā optimālākā 

saskarsmes metode; 

 Pozitīva saskarsme un 

komunikācija; 

 Lomas un pozīcijas saskarsmē 

 

Darba aizstāvēšana  

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: personīgās vizītkartes prezentācija, intervijas 

vadīšana par vienu no docētāja sagatavotajām tēmām un mutiska refleksija par veikto uzdevumu, 

analizējot savus ieguvumus un ierobeţojumus. 

 

Prasības studiju kursa apguvei 

 Nodarbību apmeklējums un aktivitāte nodarbībās – 10%. 

 Aktīva piedalīšanās semināra diskusijā – 20%. 

 Referāts un tā aizstāvēšana – 20%. 

 Eksāmens – 50%. 
 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, referāts, diskusijas, eseja, kinofilmas 

analīze, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu, krievu, vācu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Reľģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2004.  

2.  Nucho – Ozoliľa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. – R.: RaKa, 2003. 
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3.  Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. – R.: Jumava, 2001. 
4.  Sarunu un konfliktu risināšana (grāmatu sērija Harward Busines Review). – R.: 

Lietišķās informācijas centrs, 2007. 

5.  Pīzs A. Ķermeľa valoda. –R.: Jumava, 1995. 

6.  Pīzs A. Jautājumi un atbildes. – R.: Jumava, 2004. 

7.  Understanding Research in Personal Relationships (ed. Dragon W., Duck S. – SAGE, 

2005. 

8.  Intergroup Process (ed. Brown R., Gaetner S.). - Blackwel Publishing, 2003. 

 

Papildliteratūra 

1. Leiblings M. Kā saprasties ar daţāda rakstura cilvēkiem. – R.: Lietišķās informācijas 

centrs, 2007. 

2. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. – R: RaKa, 2000. 

3. Keizerlinka L. Stāsti bērna dvēselei. – R.: Likteľstāsti, 1998. 

4. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki, - R.: SIA Birojs 2000 Plus. 

5. Šostroms E. Antikarnegi jeb cilvēks manipulētājs. – R.: Tapals. 

6. Lehrer P. M. Principles and Practice of Stress management. – N. Y.: Guilford Plus, 

1993. 

7. Дерябо С., Ясвин. Гроссмейстер общения. –М.: 1996. 

8. Xаррис Т. Я о'Кей, Ты о'Кей. Москва – Cмысл, 1997. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada  3. martā 

Kat. vad.: Margarita Kaltigina 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Otrā svešvaloda (krievu) 

Second foreign language (Russian) 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 6 KP 

Kredītpunkti ECTS 9 ECTS 

Priekšzināšanas  
Krievu valodas prasmes A1 līmenī atbilstoši 

Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē 
                  

Studiju kursa autors (i) – Dr. paed. M. Kaltigina 

 

Studiju kursa docētāji - Dr. paed. M. Kaltigina, Mag. paed. J. Zasčerinska  

 

Studiju kursa mērķis - uzľēmuma iekšējās un ārējās komunikācijas vajadzībām 

nepieciešamās krievu valodas prasmes, kas dod iespēju sekmēt uzľēmuma sadarbību ar 

ārvalstu partneriem (piedaloties sarunās - tikšanās, telefonsarunas, prezentējot uzľēmumu, 

organizējot vizītes utml.), ievērojot starpkultūru komunikācijas specifiku un lietišķo etiķeti.   

 

Plānotais rezultāts - krievu valodas prasmes  A2 – B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopējai 

sistēmai valodu apguvē (standarttekstu izpratne, prasmes izteikt savu viedokli, sniegt īsu 

informāciju par uzľēmumu/ iestādi, standarta informācijas izpratne saistībā ar profesionālo 

darbību). 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  

nepilna laika studijās 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

1. Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas  4 1 

2. Darba intervijas, to veidi 4 2 

3. Uzľēmuma profils un struktūra, tā mērķis, 

uzdevumi 

4 3 

4. Korporatīvās darba attiecības 

(konfliktsituācijas, to risināšana) 

4 4 

5. Personāla vadības profesionalitāte 4 5 

6. Lietišķo sarunu tulkošana 4 6 

7. Darba tirgus Latvijā, Krievijā u.c. 4 7 

8. Starptautisku projektu iespējas 4 8 
 

 

 



   

  348 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p

.k. 

Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas 

(tekstu lasīšana, tulkošana, terminoloģijas 

apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

2. Darba intervijas, to veidi (tekstu lasīšana, 

tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

3. Uzľēmuma profils un struktūra, to mērķi, 

uzdevumi (tekstu lasīšana, tulkošana, 

terminoloģijas apguve) 

Prezentācijas 

4. Korporatīvās darba attiecības, 

konfliktsituācijas, to risināšana (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas 

apguve) 

Diskusijas 

5. Personāla vadības profesionalitāte (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas 

apguve) 

Tekstu tulkojums, argumentācija 

6. Lietišķo sarunu tulkošana (tulkojumu 

salīdzinājums) 

Konsekutīvā tulkošana 

7. Darba tirgus Latvijā, Krievijā u.c. (tekstu 

atlase, analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

8. Starptautisku projektu iespējas 

(informācijas atlase, analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi: dialogs atbilstoši docētāja 

norādītajai tēmai, eksāmens: teksta tulkošana (rakstiski), komentārs tekstam (mutiski).  

 

Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās – 

20%, patstāvīgo darbu izpilde paredzētajā laikā (apgūstamās literatūras apjoms – min. 20. lpp) 

- .20%; ieskaite – 30%, eksāmens – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

lomu spēles, diskusijas, tulkošana, dialogi. 

 

Kursu apgūst krievu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  
 

1. Савельева С. Гущина. Русский язык для делового общения. Biznesa krievu 

valoda, Zvaigzne ABC, 2003, 204 стр. 
 

Papildliteratūra 

 

1. Русский язык. Деловой этикет. Москва, 1997, 190 стр. 
2. Эти странные русские. В.Жельвис, «Эгмонт Россия», Москва, 2002, 96 стр. 
3. Максимова A. 10 Уроков русского речевого этикета. Санкт-Петербург, 

«Златоуст», 2000. 
 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. www.tekstrus.com 
2. www.gazeta.ekonomika.ru 

http://www.tekstrus.com/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada  3. martā 

Kat. vad.: Margarita Kaltigina 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Otrā svešvaloda (vācu) 

Second foreign language (German) 

Studiju programmas nosaukums 

 

Personāla vadība 

(profesionālā studiju programma) 

Kredītpunkti 6 KP 

Kredītpunkti ECTS 9 ECTS 

Priekšzināšanas  
Vācu valodas prasmes A1 līmenī atbilstoši 

Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē 

                  

Studiju kursa autors (i) – M. Kaltigina 

 

Studiju kursa docētāji - M. Kaltigina 

 

Studiju kursa mērķis - uzľēmuma ārējās komunikācijas vajadzībām nepieciešamās vācu 

valodas prasmes, kas dod iespēju sekmēt uzľēmuma sadarbību ar ārvalstu partneriem 

(piedaloties sarunās - tikšanās, telefonsarunas, prezentējot uzľēmumu, organizējot vizītes 

utml.), ievērojot starpkultūru komunikācijas specifiku un lietišķo etiķeti.   

 

Plānotais rezultāts - vācu valodas prasmes  A2 – B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopējai 

sistēmai valodu apguvē (standarttekstu izpratne, prasmes izteikt savu viedokli, sniegt īsu 

informāciju par uzľēmumu/ iestādi, standarta informācijas izpratne saistībā ar profesionālo 

darbību). 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 
 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  

nepilna laika studijās 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

1. Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas  4 1 

2. Darba intervijas, to veidi 4 2 

3. Uzľēmuma profils un struktūra, tā mērķis, 

uzdevumi 

4 3 

4. Korporatīvās darba attiecības  4 4 

5. Personāla vadības profesionalitāte 4 5 

6. Lietišķo sarunu tulkošana 4 6 

7. Darba tirgus Latvijā, un ES 4 7 

8. Uzľēmuma starptautiskās sadarbības 

iespējas 

4 8 
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Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p

.k. 

Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas 

(tekstu lasīšana, tulkošana, terminoloģijas 

apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

2. Darba intervijas, to veidi (tekstu lasīšana, 

tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

3. Uzľēmuma profils un struktūra, to mērķi, 

uzdevumi (tekstu lasīšana, tulkošana, 

terminoloģijas apguve) 

Prezentācijas 

4. Korporatīvās darba attiecības (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas 

apguve) 

Diskusijas 

5. Personāla vadības profesionalitāte (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas 

apguve) 

Tekstu tulkojums, argumentācija 

6. Lietišķo sarunu tulkošana (tulkojumu 

salīdzinājums) 

Konsekutīvā tulkošana 

7. Darba tirgus Latvijā, un ES (tekstu atlase, 

analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

8. Uzľēmuma starptautiskās sadarbības 

iespējas (informācijas atlase, analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi: dialogs atbilstoši docētāja 

norādītajai tēmai, eksāmens: teksta tulkošana (rakstiski), komentārs tekstam (mutiski).  

 

Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās – 

20%, patstāvīgo darbu izpilde paredzētajā laikā (apgūstamās literatūras apjoms – min. 20. lpp) 

– 20%; ieskaite – 30%; eksāmens – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

lomu spēles, diskusijas, tulkošana, tekstu komentēšana. 

 

Kursu apgūst vācu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  
 

1.  Norbert Becker/ Jorg Braunert, Alltag, Beruf & Co, 2007 

2.  Norbert Becker/ Jorg Braunert/ Karl –Heinz Eisfeld, Dialog Beruf Starter, 2007 

3.  Kerstin Namuth/ Thomas Luthi, Gesprächstarining Deutsch für den Beruf, 2007 

4.  Annette Keller/ Christiane Roy/ Monika Schluter/ Karin Van Hooff/ Marion Tardy 

– Riechers, Telefonieren für den Beruf, 2007 

5.  Axel Hering/ Magdalena Matussek, Geschäftskommunikation – Besser 

Telefonieren, 2007 

 

Papildliteratūra 
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1. M. Kaltigina, u.c. Svešvalodu prasmju līmeľi. R., 2002 

2. Deutsch im Geschäftsleben. R., 1997 

3. Telefonieren, schriftliche Mitteilungen. Berlin, 1993 
 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Laikraksti: Presse und Sprache Markt 
2. www.passwort- deutsch.de 

 

http://www.passwort/
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Brīvās izvēles kursi 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034  

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Mārketinga pamati 

Fundamentals of Marketing  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Ekonomikas pamati 
 

Studiju kursa autors (i) – Dr. oec. Sarmīte Jēgere, Mg.oec., Mg.paed. Ieva Bērziľa 

 

Studiju kursa docētāji – Dr. oec. Sarmīte Jēgere, Mg.oec., Mg.paed. Ieva Bērziľa 

 

 

Studiju kursa mērķis – Sekmēt topošo personāla vadītāju izpratni par mārketinga darbības 

pamatprincipiem, tā lomu uzľēmumu darbībā un vietu sabiedrībā. 

 

Plānotais rezultāts  

 Izpratne par mārketinga darbības pamatprincipiem  

 Prasme noteikt mārketinga problēmas uzľēmuma līmenī. 

 Prasme veikt esošo un potenciālo klientu vajadzību analīzi un novērtēt konkurentu 

darbību. 

 Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.k

. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīg

ā darba 

uzdevum

a Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

7.  Mārketinga būtība. Mērķi un uzdevumi. 

Mārketinga darbības koncepcijas. 

 2 1. 

8.  Mārketinga komplekss. Mārketinga iekšējā 

un ārējā vide. 

 2 2. 

9.  Patērētāju un pircēju uzvedības modelis 

tirgū.  

Patērētāja lēmuma pieľemšanas process un 

to ietekmējošie faktori. Tirgus 

segmentācija un mērķa tirgus noteikšana. 

 4 3. 

10.  Produkts. Tā klasifikācija. Produkta dzīves 

cikls. Iepakojums un marķējums. Preču 

zīme un franšīze. 

 4 4. 

11.  Cenu politika. Cenu noteikšanas metodes. 

Loģistika un sadale. Sadales kanālu veidi. 

 2 5. 
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12.  Seminārs: Mārketinga komunikācija un 

līdzekļi produktu virzīšanai tirgū. 

 2 6. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

6.  Literatūras studijas Paškontrole/diskusija 

7.  Konkrēta uzľēmuma iekšējās un ārējās 

vides analīze 

Individuālā kontrole 

8.  Literatūras studijas Paškontrole/ mutiskas atbildes uz 

jautājumiem 

9.  Literatūras studijas Paškontrole/diskusija 

10.  Literatūras studijas Paškontrole/diskusija 

11.  Referāts ar prezentāciju par iepriekš 

saskaľotu tematu 

Grupālā kontrole/diskusija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi, kuru veido izpildīto darbu 

vērtējumi.  

 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Aktīva līdzdalība diskusijās + saľemts sekmīgs vērtējums (SVID analīze, referāts) + 

sekmīgi nokārtota ieskaite. 

 SVID analīze – 30% 

 Referāts – 30% 

Ieskaite (tests) – 40% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, grupu darbi, diskusijas, patstāvīgie 

darbi. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. Iespējams klausīties arī krievu valodā.  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 Blaits Dţ. Mārketings. Rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 

 Briģe A. Lietišķais mārketings. R.:Zvaigzne ABC, 2004. 

 Kalve I. Apseglot pārmaiľu vēju. R.:Turība, 2005. 

 Niedrītis J.Ē. Mārketings. Trešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums.R.: 

Turība, 2005. 

 Praude V. Mārketings.R.:2005. 

 

Papildliteratūra 

1.  Kotlers F. Mārketinga pamati. R.:Jumava, 2006. 

2.  Kotlers F. Mārketings no A līdz Z.R.: Jumava, 2007 

3.  Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. С-Петербург: Питер, 2002 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 Journal of Marketing 

 http://www.biznesam.lv 

 http://www.tns.lv 

http://www.tns.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Vispārīgās pedagoģijas katedras sēdē 

2008. gada 21. janvārī 

Kat. vad. Inese Jurgena 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Retorika 

Rhetoric 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  - 
                  

Studiju kursa autors (i) – Mag.paed. lektore Silvija Geikina 

 

Studiju kursa docētāji - Mag.paed. lektore Silvija Geikina 

 

Studiju kursa mērķis - Veicināt humāni orientētas personības veidošanos, palīdzēt izprast 

retorikas kā personības vispārējās un sociālās kultūras pazīmi, izkopt izteiksmīgas runas 

iemaľas, kas noder cilvēkam kā personībai un personāla vadītājam. 
 

Plānotais rezultāts – Retorikas kurss iepazīstina ar jēdzieniem un pamatkategorijām: retorikas 

būtība, oratora māksla, oratora, tai skaitā personāla vadītāja raksturīgākās iezīmes. 

Kurss paredz sniegt priekšstatu par daţādiem saskarsmes jautājumiem publiskā 

monologa un dialoga laikā, par psiholoģiskām un loģiskām barjerām un to pārvarēšanas 

iespējām. 

Studentiem tiek sniegts pārskats par retoriku daţādos laikmetos, par publiskās runas 

daudzveidību mūsdienās, kā arī veidotas studentu prasmes publiskajā runā.  
 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p.

k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. Retorikas būtība. Retorika kā zinātne un 

mācību priekšmets. Klasiskās retorikas 

tradīcijas. 

 1  

2. Retorika mūsdienu mainīgajā pasaulē.   1  

3. Publiskā monologa plānošana un 

kompozīcija.  

 1 Nr.1. 

4. Seminārs. Oratora, tai skaitā personāla 

vadītāja personības raksturīgākās iezīmes.  

 1  

5. Runas kultūras un runas tehnikas 

jautājumi. Pareizas artikulācijas un 

skaidras dikcijas nozīme.  

 1  

6. Publiskā priekšnesuma īpatnības. 

Prezentācija kā ietekmēšanas veids.  

 1 Nr.2 
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7. Seminārs. Runātāja un klausītāja 

savstarpējā uztvere publiskā monologa un 

dialoga laikā. Saskarsmes būtība, tās 

veidi, paveidi.  

 1  

8. Psiholoģiskās  un loģiskās barjeras 

saskarsmē publiskās runas laikā. 

Neverbālā komunikācija. Saskarsmes stili.  

 1  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Personāla vadītājs – dialoga veidotājs. Prezentācija 

2. Mani vērojumi par daţādu interviju 

veidošanu publiskajā telpā – televīzijā, 

presē, uzľēmumos un iestādēs. 

Referātu prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi 

 

Prasības studiju kursa apguvei – 50 % lekciju apmeklējums, 25 % piedalīšanās semināros, 

25 % piedalīšanās praktiskajos darbos. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,  

prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  
 

 Alekse I. Runātprasme. R. RaKa, 2003 

 Geikina S. Retorikas pamati. R. Raka, 2003 

 Hindls T. Prasme uzstāties. R. Zvaigzne ABC, 2000 

 Kļaviľa S. Valodas daba. R. Lielvārds, 1997 

 Kupčs J. Saskarsmes būtība. R. Zvaigzne ABC, 1997 

 Mācību līdzeklis – Saskarsme. R. Jumava, 2002 

 Denijs R. Prasme sazināties un apstāties. – R. J.Rozes apgāds, 2002 

 
 

Papildliteratūra 

 

 Apele A. Runas māksla. R.,Zvaigzne, 1982 

 Cook J.S. Elements of Speechwriting and Public Speaking. USA. 1989 

 Dance F.E.X. Jak-Dance C.C. Public Speaking. USA. 1986 

 Edeirs Dţ. Efektīva komunikācija. R: Aija.,1999 

 Latiševs V. Lietišķas sarunas – lietišķie kontakti. R. Merkūrijs LAT Sia,1995 

 Līsijs Tiesas runas R. Zvaigzne, 1984 

 Monkhouse Bob „Just say a few words” The complete speakers handbook Revised 

and expanded edition Lennard Publishing 1988 
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 Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R. Zvaigzne ABC, 1995 

 Михаиличенко М.А. «Риторика» М. Новая школа,1994 

 Тулещина С., Игнатъева Л., Куриниеце П. «Школъная риторика» R. Zvaigzne 

ABC, 1996 
 Ивин А.А. «Риторика. Искуство убеждатъ» М.Трандфаирпресс, 2002 

 Клюев Е.В. «Риторика» М. Просвещение,2001 

 
 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. http://rhetoric.byu.edu/ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības  katedras sēdē 

2008. gada  19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
 Nodokļi un nodevas 

Taxes and duties 

Studiju programmas nosaukums  Personāla vadība 

Kredītpunkti  2  

Kredītpunkti ECTS  3 

Priekšzināšanas  

 Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas, 

v/budţeta un  tautsaimniecības izpratnē,  kā arī  

grāmatvedības pamatos 
                  

Studiju kursa autors - lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere  

 

Studiju kursa docētāji - lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa mērķis - Sniegt zināšanas par nodokļu un nodevu politikas veidošanas 

pamatprincipiem, nodokļu administrēšanu un ar to saistītām problēmām. 

 

Plānotais rezultāts – Izpratne par nodokļu un nodevu sistēmas darbības uzdevumiem, 

nodokļu elementiem, nodokļu un nodevu veidiem un likmēm, kā arī nodokļu politikas 

problēmām, sasaistot tās ar valsts budţeta analīzi, un izprotot vadītāja lomu nodokļu un 

nodevu administrēšanā. 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 
 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Valsts budţets, tā raksturojums. Budţeta 

ieľēmumu-izdevumu daļas struktūra 

 

LR nodokļu sistēmas politika, definīcija un 

pamatprincipi /5/ 

 

LR nodokļu klasifikācija – struktūra 

Tiešie, netiešie nodokļi, to raksturojums 

 

LR nodokļu maksātāja-subjekta raksturojums, 

Apliekamais objekts-nodokļu bāze, nodokļu 

likmes un atvieglojumi 

 

Ienākuma nodokļa raksturojums un veidi: 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

Uzľēmuma ienākuma nodoklis 

 

  

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 
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6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi: 

SA veidi, apdrošināmās personas un likmes 

 

Nekustāmā īpašuma nodokļa raksturojums, 

nodokļa maksātāji, nodokļa objekts un likmes 

 

Pievienotās vērtības nodoklis. Ar nodokli 

apliekamās personas un darījumi, izľēmumi un 

atvieglojumi. Nodokļa likmes 

 

Akcīzes nodoklis, tā raksturojums, maksātāji, 

nodokļa objekts un likmes, atvieglojumi. 

 

Muitas nodoklis, muitu klasifikācija un politika 

Muitas tarifu likmes 

 

Nodevas raksturojums, veidi, lielums 

 

Nodokļu un nodevu administrācija, maksātāju 

pienākumi, tiesības, atbildība. 

Konfidencialitāte 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

          1 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sociālās 

apdrošināšanas maksājumi no darba algas 

Praktiskais darbs – uzdevumi 

(aprēķini) 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi: tests, kas ietver zināšanu 

pārbaudi un praktiski risināmus uzdevumus.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – lekciju apmeklējums 40%, semināri 10%, patstāvīgais 

darbs 10%, ieskaite 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi, praktiski risināmi uzdevumi.. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

Pamatliteratūra 
 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

LR likums Par budţetu un finanšu vadību, Vēstnesis Nr.41, 2004.g.martā 

LR likums Par nodokļiem un nodevām, Vēstnesis Nr.22, 2004.g. Jūnijā 

LR MK noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem 

pakalpojumiem, Vēstnesis Nr.115, 2001.g.augustā 

LR MK noteikumi par valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes 

sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem, Vēstnesis Nr.180, 2006.g.martā 

A.Zvejnieks Nodokļi un nodevas   R.,V/A Ogres tipogrāfija, 2006. 

I.Kodoliľa Nodokļi Latvijā 2006  R.,Turība, 2007 

D.Daľēviča Finansu pārskatu revīzija  R., Turība, 2007 

J.Punculis Privātie pensiju fondi  R., Turība, 2006 

I.Kodoliľa Latvijas nodokļi nerezidentiem  R., Turība 2006 
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Papildliteratūra 

 

1. 

2. 

3. 

Tax Policy Handbook  Parthasarthi Shome, IMF, 2005 

Modernizing Tax Administration  Milka Casanegra, Carlos Silvani, IMF 

Fiscal Policies in Economies in Transition  Vito Tanzi, IMF 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

14. http.//www.likumi.lv/ 

15. http.//www.gov.lv/ 

16. http.//www.fm.gov.lv/ 

17. http.//www.vid.gov.lv/ 

18. http.//www.nodokļi.lv/ 

19. Ţurnāls Grāmatvedība un ekonomika 

20. Ţurnāls Latvijas nodokļi un nodevas 

21. Laikraksts Latvijas vēstnesis 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Politoloģija 

Politology 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas 

pamatos, personāla menedţmentā, socioloģijā 

un filozofijā 
                  

Studiju kursa autors   – lektore,  Mg.sc.soc. Aija Vīgnere  

Studiju kursa docētāji – lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa mērķis – Sniegt zināšanas, kas vadītājam jāzina, pieľemot lēmumus, risinot 

problēmas,  koordinējot un organizējot darba resursus, saskaľā ar valsts politiski ekonomisko  

sistēmu nosacījumiem un tiesisko statusu.  

 

Plānotais rezultāts – Izpratne par politiski ekonomisko situāciju valstī, pilsonisko sabiedrību 

un tās interesēm saistībā ar organizācijas vidi un struktūru, kā arī izpratne par organizācijas 

iekšpolitikas jautājumiem, lēmumu politisko analīzi, par varu un vadītāja lomu organizācijas 

vadīšanā 

  
Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika  

studijas 

1. 

 

 

2. 

 

 

3 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

5. 

 Politoloģijas teorijas pamatjēdzieni,  

Politoloģijas funkcijas un pētniecības metodes    

 

Politisko mācību vēsture – politiskās idejas un 

domas.Sabiedriski politiskā doma Latvijā 

 

Politiskās varas raksturojums, varas īpatnības. 

Varas leģimitātes problēmas Latvijas valstī un 

institūcijās 

 

Politikas subjekti, to jēdziens un raksturojums. 

Personība kā politikas subjekts, nācijas, šķiras, 

interešu grupas. Politikas mērķu, līdzekļu un 

metoţu savstarpējās attiecības 

 

Sabiedrības politiskā kultūra, tās jēdziens,  

  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

struktūra un tipoloģija .Latvijas sabiedrības 

politiskā kultūra 

 

Sabiedrības politiski-ekonomiskās sistēmas 

raksturojums. Politiski-ekonomiskā sistēma 

mūsdienu Latvijā 

 

Valsts kā sabiedrības politiskās sistēmas 

institūts. Tiesiska valsts, tās teorijas un principi 

 

Politiskā reţīma jēdziens.Demokrātiskais 

reţīms. Totalitārais reţīms. Autoritārais reţīms 

Politiskais reţīms Latvijā 

 

Pilsoniskā sabiedrība, tās rašanās un tās 

īpatnības. Pilsoniskās sabiedrības pazīmes un 

funkcijas.Pilsoniskā sabiedrība Latvijā  

 

Partijas kā politiski-ekonomiskā procesa 

subjekts un sabiedrības politiskais institūts 

Daudzpartiju sistēmas Latvijā rašanās un 

attīstības sociāli-ekonomiskie priekšnosacījumi 

 

Spiediena grupas kā politiskā procesa subjekti. 

Spiediena izdarīšanas līdzekļi un metodes, to 

sociālā funkcija. Spiedienu grupu darbība 

Latvijā, to ekonomiskais segums. 

 

Politiskā elite kā politiski-ekonomiskā procesa 

subjekts, tās jēdziens un struktūra. Politiskās 

elites rašanās sociāli-ekonomiskie cēloľi un 

funkcijas. Mūsdienu Latvijas sabiedrības 

politiskā elite 

 

Organizāciju politiskā ideoloģija. Politiskās 

ideoloģijas daba un misija, galvenās pazīmes, 

ideoloģijas liberālisms, konservativisms, 

fašisms 

 

Valsts ekonomiskā politika un starptautiskās  

Attiecības. Starptautiskās politikas galvenās 

teorijas un attīstības galvenās tendences. 

Latvija starptautisko attiecību sistēmā 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Sabiedrības politiski-ekonomiskās  sistēmas 

pieeja politiskās un ekonomiskās dzīves 

izpētei Latvijā 

 Referāts 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite: tests zināšanu pārbaudei.   

 

Prasības studiju kursa apguvei – lekciju apmeklējums 20%, semināri 30%, patstāvīgie darbi 20%, 

ieskaite 30%. 



   

  363 

  

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Jurciľa A. Valsts loma sabiedrības politiskajā sistēmā  R.,  2006 

Fuko M. Patiesība, vara, patība  R.,  2006 

Lamentoviča V. Mūsdienu valsts  R., 2007 

Ašmanis M. Personība politikā  R., 2005 

Rajevskis V. Ikstens J. Pasaules vēlēšanu sistēma  R., 2007 

Semanis E. (red.) Demokrātijas pamati  R., 2003 

Holmers A. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā  R., 2006 

Zīgerts L. Valstiska cilvēka kanons  R., 2000 

Forands I. Menedţmenta autoritātes  R., Latvijas Izglītības fonds,  

2007.212lpp 

Forands I. Biznesa vadības autoritātes  R., Latvijas Izglītības fonds, 

2006.330lpp. 

Kehre M. Personālmenedţments uzľēmumā  R., Turība, 2004.230lpp. 

Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija  R., Izglītības soļi, 2002.340lpp. 

Renģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija  R., Zvaigzne ABC, 2007lpp. 

 
 

Papildliteratūra 

 

 Edeirs Dţ. Efektīvas vadības skola  R., Asja, 2000 

Diamond L.,Plattner M.F.(ds.) The Global Resurgence of Democracy  Baltimore, 

2003 

Social Policy in Transition Societies  Helsinki, 2005 

Garleja R.  Darbs, organizācija, psiholoģija  R., Jumava 2003 

Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku  R., Kamene, 2006 

Gundars Ķēniľš Kings  Amerikas pieredze uzľēmuma vadībai  R., SIA Biznesa 

partneri, 2007 

Civēku Zīmolu Mediju Menedţments (rakstu krājums) R., J.Rozes apg., 2006 

Kenets Blanšārds, Spensers Dţonsons Vienas minūtes menedţeris  R., Jumava, 

2006. 

Kolemens R., Berijs G.  Uzmanību, menedţer – 525 ieteikumi Jums  R., 

Zvaigzne ABC, 2007 

Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols  R., Zvaigzne ABC, 2006. 
 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

http://www.likumi.lv./ 

http://www.kultūra.lv/ 

http://www.fm..lv/ 

http://www.vid.gov.lv/ 

http://www.diena.lv/ 

http://www.kult�ra.lv/
http://www.fm..lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.diena.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
APSTIPRINĀTS 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2008. gada 19. martā 

Kat. vad.: Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Inovācijas personāla vadībā  

Innovation in Personnel Management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 
Kredītpunkti 2 
Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Personāla vadība, Personības psiholoģija, 

Organizāciju psiholoģija, Menedţmenta pamati, 

Ekonomikas pamati, Finansu un vadības 

grāmatvedība, Projektu vadība 
                  

Studiju kursa autors (i) – Dr. psych. Anita Lasmane, Mg. psych. Signe Enkuzena, Mg. sc. 

soc. Agita Miķelsone 

 

Studiju kursa docētāji - Dr. psych. Anita Lasmane, Mg. psych. Signe Enkuzena, Mg. sc. 

soc. Agita Miķelsone 
 

Studiju kursa mērķis - Padziļināt studējošo zināšanas par jaunākajām tendencēm 

cilvēkresursu vadīšanā Latvijā un Eiropas Savienībā, pasaulē; veidot izpratni par inovatīvām 

pieejām personāla stratēģiskajā plānošanā, personāla atlases un novērtēšanas metodēm, 

cilvēkresursu potenciāla izpēti organizācijā un attīstības projektu izstrādi mūţizglītības 

kontekstā; attīstīt prasmi inovatīvas pieejas integrēt personāla vadībā organizācijā. 
 

Plānotais rezultāts – Studējošie pārzina galvenās cilvēkresursu stratēģijas tendences Latvijā, 

Eiropā, pasaulē, prot savas zināšanas pamatot, izmantojot analizēto pētījumu rezultātus un 

novērojumus praksē. Pilnveidotas studējošo prasmes personāla politikas izstrādē; inovatīvu 

personāla atlases un novērtēšanas metoţu izmantošanā. Studenti prot izstrādāt organizācijas 

cilvēkresursu potenciāla izpētes un attīstības projektu, saistot to ar mūţizglītības idejām. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 
 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Jaunākās tendences cilvēkresursu 

stratēģijā mūţizglītības kontekstā 

Latvijā, Eiropas Savienībā, pasaulē. 

 2 1. 

2. Inovatīvas un efektīvas personāla 

atlases metodes (seminārs). 

 4 2. 

3. Inovatīvas un efektīvas personāla 

novērtēšanas metodes (seminārs). 

 4 3. 

4. Cilvēkresursu potenciāls organizācijā.  2  
5. Cilvēkresursu potenciāla izpēte un  4 4 
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personāla politikas izstrāde 

organizācijā (seminārs). 
 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr. 

p.k. 
Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. 

 Pētījumu un novērojumu praksē 

par jaunākajām tendencēm 

cilvēkresursu stratēģijā 

mūţizglītības kontekstā Latvijā, 

Eiropas Savienībā, pasaulē 

analīze  

Eseja (1,5 lpp.), galveno ideju mutiska 

prezentācija; darba vērtēšana ar atzīmi 

(10 ballu sistēmā). 

2. 
 Psihosemantiskās metodes 

personāla atlasē un novērtēšanā 

Vienas metodes praktiskā izmēģinājuma 

organizācijā rezultātu analīze darba 

grupās un galveno secinājumu mutiska 

prezentācija; darba vērtēšana ar atzīmi 

(10 ballu sistēmā). 

3. 
 Radošo darbu metodes personāla 

atlasē un novērtēšanā 

Darbs studiju grupās: vienas metodes 

izmēģinājums, mutiska refleksija par 

iegūto pieredzi (ieskaite bez atzīmes). 

4. 
 Cilvēkresursu potenciāla izpētes 

un attīstības projekts konkrētā 

organizācijā 

Prezentācija, darba vērtēšana ar atzīmi 

(10 ballu sistēmā). 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi; atzīmi veido vērtētie 

patstāvīgie darbi (1. – 20%; 2. – 20%; 3. – 10%; 4. – 50%).  
 

Prasības studiju kursa apguvei: piedalīšanās trīs plānotajos semināros un 1., 2., 4. 

patstāvīgā darba sekmīga izpilde un prezentācija. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, projekts, eseja, prezentācijas.  
 

Kursu apgūst latviešu valodā - iespējams klausīties šo kursu arī angļu, vācu un krievu 

valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 
1. Gratone L., Cilvēkresursu stratēģija. R.: Jumava, 2004. 

2. Lochin D. Enterprice Knowlege Management. – Morgan Kaufmann, 2001. 

 

3. Burnes B. Managing Change. – Prentice Hall, 2004. 

4. Felzers G. Motivēšanas veidi. Faktori, kas ļauj gūt panākumus. Psiholoģijas atziľas 

praksē. – R.: „Zvaigzne “ABC”, 2001. 

 

5. Nellke M. Kreativitātes metodes. – R.: DeNOVO, 2006. 

Papildliteratūra 
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1.  Otala L., Tuominen K. Investing in Learning and Development. – Change Manager 

Pro, 2007. 

2.  Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. - R.:RaKa, 2006. 

 

3.  Kalve I. Apseglot pārmaiľu vējus. Stratēģiskā un pārmaiľu vadība. – Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2005. 

4.  Nucho A.O., Vidnere M. Iztēles psiholoģija. – R.: Izdevniecība “AGB”, 2000. 

 

5.  Nieto M. L. An Introduction to Human Resource Management. – New York: 

Palgrave Macmillan, 2006. 

6.  Dukulis I., Prezentācijas materiālu sagatavošana. – Rīga, Biznesa augstskola Turība; 

2002.  

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 
 www.lataba.lv - nacionālās bibliogrāfijas analītika 

 

 www.lpva.lv – Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

 www.biznesam.lv – korporatīvā sociālā atbildība; forumi, publikācijas 

 www.psi.lv – Personāla sertifikācijas institūts 

 http://www.apa.org  - pētījumi 

 EBSCO Host datu bāze – pētījumi (www.epnet.com ) 

 

http://www.lataba.lv/
http://www.lpva.lv/
http://www.biznesam.lv/
http://www.psi.lv/
http://www.apa.org/
http://www.epnet.com/
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Prakses 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 
 

  

 

APSTIPRINĀTS 

Vadības un ekonomikas nodaļas Domes sēdē 

2008. gada 27. februārī 

Domes priekšēdētāja – Inese Urpena 

 

Prakses apraksts 

 

 
 

 

7. Prakses mērķis: dot iespēju topošajiem personāla vadītājiem veidot un attīstīt praktiskas 

iemaľas personāla dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā, pievēršot uzmanību tam, kā 

,pamatojoties uz LR un ES likumdošanu pareizi jānoformē dokumenti, kā notiek šo 

dokumentu reģistrācija, apgrozība un kontrole.  

8. Prakses uzdevumi:  

 1. semestrī: 

1. Iepazīties un izprast uzľēmuma misiju un mērķus. 

2. Iepazīties ar organizācijas struktūru, darba drošības un darba kārtības 

noteikumiem. 

3. Iepazīties ar dokumentu reģistrācijas, apgrozības un kontroles kārtību 

personāla daļā. 

4. Iepazīties ar personāla dokumentu atvasinājumu noformēšanu, lai tie iegūtu 

juridisku spēku (kopiju, izrakstu, norakstu, dublikātu sagatavošana, 

noformēšana).  

5. Iepazīties ar personāla atlases procesu organizēšanas un norises 

dokumentēšanu. 

6. Ja uzľēmumā personālvadības procesi ir datorizēti, iepazīties ar šīs 

programmas iespējām. 

7. Iepazīties ar personāla dokumentu sagatavošanu un nodošanu arhīvā. 

8. Sagatavot rakstisku atskaiti un prezentāciju par divās nedēļās veiktajiem 

uzdevumiem un novērojumiem. 

 3. semestrī:  

9. Attīstīt prasmi izstrādāt un noformēt personāla dokumentus (darba līgumi, 

rīkojumi par darba un atpūtas laika noteikšanu, lietvedība atvaļinājuma 

jautājumos, darbinieku apbalvošanas un sodīšanas noformēšana, lietvedība 

darba līguma izbeigšanas un uzteikuma gadījumos, darba pieľemšanas un 

1. Studiju programmas nosaukums 
Personāla vadība 

Personnel Management 

2. Prakses veids Aktīvā prakse personāla lietvedībā 

3. Prakses apjoms (KP, ECTS) 4KP (6 ECTS) 

4. Prakses sadalījums semestros pilna 

laika studijās  
 

5. Prakses sadalījums semestros nepilna 

laika studijās (ja atšķiras no punkta 4) 
1. semestris, 3. semestris 

6. Prakses apraksta autors (i)  Dr. paed. Nils Sautiľš, Mg.sc.soc.Velga Simsone                                                        
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nodošanas akti, komandējuma dokumentācijas noformēšana, personāla lietu 

izveide, darba samaksas un darbā atjaunošanas lietvedība u.c.)  

10. Attīstīt prasmes lietišķā stila tekstu rediģēšanā un noformēšanā ar datoru. 

11. Sagatavot rakstisku atskaiti un prezentāciju par īstenoto prakses 

programmu. 

 

9. Prakses saturs: Praksi students veic pēc tam, kad ir noklausījies un sekmīgi nokārtojis 

studiju kursu „Lietvedība personāla vadītāja darbā”. Prakses vietu students izvēlas pats 

pēc saviem ieskatiem, izvēloties iestādi vai uzľēmumu, atbilstoši specialitātes profilam. 

Augstskola ar prakses uzľēmumu slēdz sadarbības līgumu par prakses nodrošināšanu un 

izsniedz norīkojumu uz praksi. 

Pirms došanās praksē students noskaidro, vai organizācijā ir personāla vadītājs vai 

personāla speciālists un/vai personāla daļa un iepazīstas ar personāla vadītāju, iepazīstina to ar 

prakses mērķiem un uzdevumiem, kā arī vienojas par prakses gaitu un prakses vadītāju 

organizācijā, iepazīstas ar organizācijas darba specifiku. Šis process uzskatāms par vienu no 

prakses realizācijas noteikumiem, kas apliecina studējošā spēju dibināt kontaktus, apliecina 

patstāvību un uzľēmību, kas nepieciešama kvalifikācijas iegūšanai. 

Prakses uzdevumi tiek izsniegti visiem studentiem centralizēti, tos izstrādā 

„Lietvedības personāla vadītāja darbā”.” studiju kursa docētāji sadarbībā ar programmas 

direktoru, un tos apstiprina Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē. Prakses uzdevumi 

izvirzīti tā, lai mudinātu studentu domāt, darboties papildus, vākt un sistematizēt materiālus 

tālākam darbam un pašizglītībai. Prakses uzdevumu izpildē students var radoši izteikt savu 

personību, attieksmes, intereses, zināšanas, prasmes un iemaľas. Prakses uzdevumu 

vispusīgai veikšanai nepieciešams izmantot studiju kursā „Lietvedības personāla vadītāja 

darbā”” iegūtās zināšanas. 

10. Prasības kredītpunktu iegūšanai: Prakses noslēgumā prakses vadītājs organizācijā 

raksta vērtējumu – atsauksmi par studenta profesionālo sagatavotību un attieksmi pret 

veicamajiem darba pienākumiem. Nedēļas laikā pēc prakses beigām students iesniedz prakses 

atskaiti Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedrā. Lai iegūtu nepieciešamos kredītpunktus, 

jābūt pozitīvam vērtējumam no prakses vadītāja organizācijā, sekmīgi novērtētai prakses 

atskaitei un sekmīgi veiktai aizstāvēšanas prezentācijai.  

11. Prakses vērtēšanas sistēma: Prakses atskaiti recenzē augstskolas docētājs – prakses 

vadītājs. Students praksi aizstāv pie Vadības un ekonomikas nodaļas Domē apstiprinātas 

komisijas: divi augstskolas docētāji, no kuriem viens ir prakses vadītājs, uz prakses 

aizstāvēšanu tiek uzaicināts arī vismaz viens prakses vadītājs  no organizācijas. 

 Prakses atskaites sastāvdaļas ir: 

1) titullapa, 

2) satura rādītājs, 

3) prakses programmas uzdevumu izpilde ar praktiskiem piemēriem un teorētiskais 

pamatojums 

4) literatūras saraksts un citu izmantoto avotu norāde, 

5) pielikumi ar personālvadības dokumentiem (kuri nav konfidenciāli). 

6) atsauksme no prakses vietas, 

7) studenta refleksija par savu kompetenci prakses uzdevumu veikšanā. 

Prakses atskaitei jābūt noformētai datorsalikumā un atbilstoši RPIVA izstrādātajiem 

metodiskajiem norādījumiem. Prakses atskaites apjoms 8 -10.lpp., sagatavots uz A4 formāta 

lapām, kur intervāls starp rindām 1,5, burtu lielums 12. 

 Prakses atskaite un atskaites prezentācija tiek novērtēta 10 ballu sistēmā atbilstoši 

paredzētajiem prakses uzdevumiem. Prakses atskaites recenzijas veidlapu skatīt 1. pielikumā. 
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12.Izmantotie metodiskie līdzekļi: 

 
1.  

 
LR Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154.  

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. 
2.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr. 295. “Noteikumi 

par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju”. 
3.  „Darba likums”, pieľemts 20.06.2001. 
4.  “Fizisko personu datu aizsardzības likums”, pieľemts 23.03.2000. 

5.  “Valsts valodas likums”, pieľemts 09.12.1999. 
6.  Likums “Par Latvijas Valsts ģerboni”, pieľemts 19.02.1998. 
7.  Likums “Par valsts noslēpumu”, pieľemts 17.10.1996. 
8.  Likums “Elektronisko dokumentu likums” 20.11.2002. 
9.  LR Ministru Kabineta 28.05.2002. instrukcija Nr.3. “Ministru 

kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites 

kārtība”. 
10.  LR Ministru Kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141. “Informācijas 

sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu 

arhivēšanas noteikumi”. 
11.  Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 10.10.1995., “Instrukcija par 

juridisko personu arhīva dokumentu uzrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu 

un izmantošanu” 
12.  LVS ISO 9706:1994 “Informācija un dokumentācija. Dokumentu 

papīrs. Ilgizturības prasības”. 
13.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000 „Noteikumi par svešvalodu 

lietošanu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā”. 
14.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000 „Kārtība kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
15.  Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 17.12.1996 „Valsts institūciju 

tipveida dokumentu glabāšanas termiľu saraksts”. 
16.  Likums “ Par arhīviem” pieľemts 20.06.2001. 
17.  Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīgā: Kamene, 2004, 255.lpp 
18.  Dambe G.,Augucēvičs J., Datorizētā lietvedība. Rīgā: Biznesa 

augstskola Turība, 1999.,48 lpp. 
19.  Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 

2002., 231.lpp 

20.  Urtāne R. Lietvedība un arhīvs.Rīgā: LUMA,2007, 350.lpp. 
21.  Latvijas likumi – www.likumi.lv 

22.  LR Saeima – www.saeima.lv 

23.  Latvijas Republikas Ministru kabinets – www.mk.gov.lv 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 
 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Vadības un ekonomikas nodaļas Domes sēdē 

2008. gada 27. februārī 

Domes priekšēdētāja – Inese Urpena 

 

Prakses apraksts 

 

 

7. Prakses mērķis: nostiprināt topošajam personāla vadītājam izpratni par personāla daļas 

darbību un mērķiem, atšķirībām to funkcijās, atkarībā no organizācijas veida. Veidot un 

attīstīt iemaľas personāla vadībā, kā asistentam, piedaloties personāla daļas darbā trīs daţādās 

organizācijās. 

8. Prakses uzdevumi:  

1. Izvēlēties trīs daţādas organizācijas prakses veikšanai. 

2. Katrā no organizācijām:   

2.1. Iepazīties ar organizācijas struktūru un personāla vadības vietu tajā. 

2.2. Noskaidrot personāla daļas funkcijas un iepazīties ar personāldaļas 

darbinieku amata aprakstiem un to atbilstību realitātei. 

2.3. Iepazīties ar personāla plānošanas principiem uzľēmumā. 

a) darba apraksti (pienākumi, tiesības); 

b) prasību profils; 

c) darba izvērtēšanas metodes un darbinieka veikuma novērtēšana. 

2.4. Iepazīties ar karjeras plānošu, izglītības (izglītošanas) sistēmu. 

2.5. Iepazīties ar personāla atlases veidiem un metodēm  

2.6. Pastāvīgi veikt piezīmes un izveidot detalizētu pārskatu par prakses 

programmas 2. punkta uzdevumiem. 

3. Sagatavot rakstisku atskaiti par īstenoto prakses programmu visās trijās organizācijās 

9. Prakses saturs: Praksi students veic pēc tam, kad ir noklausījies un sekmīgi nokārtojis 

studiju kursu „Personāla vadība”. Prakses vietu students izvēlas pats pēc saviem ieskatiem, 

izvēloties iestādi vai uzľēmumu, atbilstoši specialitātes profilam. Arī augstskola studentam 

var piedāvāt prakses vietu. Augstskola ar prakses uzľēmumu slēdz līgumu un izsniedz 

norīkojumu uz praksi. 

Pirms došanās praksē students noskaidro, vai organizācijā ir personāla vadītājs vai 

personāla speciālists un/vai personāla daļa un iepazīstas ar personāla vadītāju, iepazīstina to ar 

prakses mērķiem un uzdevumiem, kā arī vienojas par prakses gaitu un prakses vadītāju 

organizācijā, iepazīstas ar organizācijas darba specifiku. Šis process uzskatāms par vienu no 

1. Studiju programmas nosaukums 
Personāla vadība 

Personnel Management 

2. Prakses veids Aktīvā daţādu organizāciju personāldaļu darba 

novērošanas un salīdzināšanas prakse 

3. Prakses apjoms (KP, ECTS) 12KP (18 ECTS) 

4. Prakses sadalījums semestros pilna 

laika studijās  
 

5. Prakses sadalījums semestros nepilna 

laika studijās (ja atšķiras no punkta 4) 
4. semestris, 6. semestris, 7. semestris 

6. Prakses apraksta autors (i)  
Mg. psych. Signe Enkuzena, Mg. psych. Baiba 

Skrauce, Mg. sc. soc. Agita Miķelsone 
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prakses realizācijas noteikumiem, kas apliecina studējošā spēju dibināt kontaktus, apliecina 

patstāvību un uzľēmību, kas nepieciešama kvalifikācijas iegūšanai. 

Prakses uzdevumi tiek izsniegti visiem studentiem centralizēti, tos izstrādā „Personāla 

lietvedības” studiju kursa docētāji sadarbībā ar programmas direktoru, un tos apstiprina 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē. Prakses uzdevumi izvirzīti tā, lai mudinātu 

studentu domāt, darboties papildus, vākt un sistematizēt materiālus tālākam darbam un 

pašizglītībai. Prakses uzdevumu izpildē students var radoši izteikt savu personību, attieksmes, 

intereses, zināšanas, prasmes un iemaľas. Prakses uzdevumu vispusīgai veikšanai 

nepieciešams izmantot studiju kursā „Personāla lietvedība” iegūtās zināšanas. 

10. Prasības kredītpunktu iegūšanai: Prakses noslēgumā prakses vadītājs organizācijā 

raksta vērtējumu – atsauksmi par studenta profesionālo sagatavotību un attieksmi pret 

veicamajiem darba pienākumiem. Nedēļas laikā pēc prakses beigām students iesniedz prakses 

atskaiti Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedrā. Lai iegūtu nepieciešamos kredītpunktus, 

jābūt pozitīvam vērtējumam no prakses vadītāja organizācijā, sekmīgi novērtētai prakses 

atskaitei un sekmīgi veiktai aizstāvēšanas prezentācijai.  

11. Prakses vērtēšanas sistēma: Prakses atskaiti recenzē augstskolas docētājs – prakses 

vadītājs. Students praksi aizstāv pie Vadības un ekonomikas nodaļas Domē apstiprinātas 

komisijas: divi augstskolas docētāji, no kuriem viens ir prakses vadītājs, uz prakses 

aizstāvēšanu tiek uzaicināts arī vismaz viens prakses vadītājs organizācijā. Prakses atskaites 

sastāvdaļas ir: 

8) titullapa, 

9) satura rādītājs, 

10) prakses programmu uzdevumu izpilde ar praktiskiem piemēriem 

11) literatūras saraksts un citu izmantoto avotu norāde, 

12) pielikumi ar personālvadības dokumentiem (kuri nav konfedenciāli). 

13) atsauksme no prakses vietas, 

14) studenta refleksija par savu kompetenci prakses uzdevumu veikšanā. 

Prakses atskaitei jābūt noformētai datorsalikumā un atbilstoši RPIVA izstrādātajiem 

metodiskajiem norādījumiem. Prakses atskaites apjoms 8 -10.lpp., sagatavots uz A4 formāta 

lapām, kur intervāls starp rindām 1,5, burtu lielums 12. 

 Prakses atskaite un atskaites prezentācija tiek novērtēta 10 ballu sistēmā atbilstoši 

paredzētajiem prakses uzdevumiem. Prakses atskaites recenzijas veidlapu skatīt 1. pielikumā. 

12.Izmantotie metodiskie līdzekļi: 

1. Darba attiecību enciklopēdija (kr.val.), Merkūrijs, 2004.  

2. Personālvadības rokasgrāmata. – Rīga: Dienas Bizness, 2007. 

3. Ešenvalde I., Personāla praktiskā vadība, Merkūrijs, 2003. 

4. Gratone L., Cilvēkresursu stratēģija, Jumava, 2004.  

5. Nieto M. L. An introduction to Human Resource Management. – N. Y.: Palgrave 

Macmillan, 2006.  

6. Vorončuka I. Personālvadība, Rīga, 2000. 

Interneta resursi: http://www.apa.org vai EBSCO datu bāzes (pētījumi, atslēgas vārdi: 

personell management, human resource; organisational management;) 

http://www.apa.org/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 
 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Vadības un ekonomikas nodaļas Domes sēdē 

2008. gada 27. februārī 

Domes priekšēdētāja – Inese Urpena 

 

Prakses apraksts 

 

1. Studiju programmas nosaukums 
Personāla vadība 

Personnel Management 

2. Prakses veids Kvalifikācijas prakse 

3. Prakses apjoms (KP, ECTS) 10KP (15 ECTS) 

4. Prakses sadalījums semestros pilna 

laika studijās  
 

5. Prakses sadalījums semestros nepilna 

laika studijās (ja atšķiras no punkta 4) 
8. semestris 

6. Prakses apraksta autors (i)  Mg. psych. Signe Enkuzena 

 

 

7. Prakses mērķis: ir veidot un attīstīt iemaľas personāla vadībā, izmantojot visos studiju 

gados iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu organizācijas personāla 

vadības procesu ātru un efektīvu darbību.  

8. Prakses uzdevumi:  

1. Izvēlēties prakses uzľēmumu. 

2. Noskaidrot un izprast uzľēmuma misiju un mērķus. 

3. Iepazīties ar likumdošanas, normatīvajiem aktiem, kas ir saistoši konkrētās 

organizācijas darbībai, un ir būtiski, vadot   darbu ar personālu. 

4. Iepazīties ar konkrētā uzľēmuma organizācijas kultūras iezīmēm, organizatorisko 

struktūru, vadības līmeľiem un stilu, informācijas apmaiľas sistēmām un 

personāla vadības vietu tajā. 

5. Noskaidrot un izprast personāla vadības mērķus un uzdevumus organizācijā. 

6. Salīdzināt tradicionālo (Profesijas standarts) personāla vadītāja pienākumu 

aprakstu ar konkrētā uzľēmuma personāla vadītāja pienākumiem un funkcijām. 

7. Pamatojoties uz LR likumdošanu, izmantot prasmi noformēt personāla lietas un 

personāla statistikas dokumentus. 

8. Noskaidrot un izprast personāla plānošanas un atlases  procesus uzľēmumā. 

 amata aprakstu veidošanas procesi 

 darba līguma formas,  

 personāla atlases veidi 

 personāla atlases metodes 

9. Iepazīties ar darbinieku novērtēšanas sistēmu organizācijā, darba izpildes 

kvalitātes mērīšanas mehānismiem. 

10. Iepazīties ar darbinieku izglītības pilnveidošanas, profesionālās izaugsmes iespēju, 

kārtību, kontroli un vadīšanu organizācijā 

11. Iepazīties ar uzľēmuma darbinieku motivācijas veidošanas un pilnveidošanas 

mehānismiem 

12. Iepazīties ar personāla vadības sadarbības partneru izvēles mehānismu, sadarbības 

veidošanas un uzturēšanas principiem. 
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13. Izstrādāt secinājumus (SVID analīzi)  un pasākumu kompleksu (priekšlikumus) 

uzľēmuma personāla vadības procesu pilnveidošanai, kas sekmētu uzľēmuma 

tālāku attīstību un novērstu nepilnības pašreizējā darbā. 

14. Sagatavot rakstisku atskaiti par īstenoto prakses programmu. 

 

9. Prakses saturs: Praksi students veic pēc tam, kad ir noklausījies un sekmīgi nokārtojis 

studiju kursu „Personāla vadība”, izpildījis prakses lietvedībā un daţādu organizāciju 

personāla daļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakses uzdevumus un sekmīgi tos 

prezentējis prakses atskaites aizstāvēšanā. Prakses vietu students izvēlas pats pēc saviem 

ieskatiem, izvēloties iestādi vai uzľēmumu, atbilstoši specialitātes profilam. Arī augstskola 

studentam var piedāvāt prakses vietu. Augstskola ar prakses uzľēmumu slēdz līgumu un 

izsniedz norīkojumu uz praksi. 

Pirms došanās praksē students noskaidro, vai organizācijā ir personāla vadītājs vai 

personāla speciālists un/vai personāla daļa un iepazīstas ar personāla vadītāju, iepazīstina to ar 

prakses mērķiem un uzdevumiem, kā arī vienojas par prakses gaitu un prakses vadītāju 

organizācijā, iepazīstas ar organizācijas darba specifiku. Šis process uzskatāms par vienu no 

prakses realizācijas noteikumiem, kas apliecina studējošā spēju dibināt kontaktus, apliecina 

patstāvību un uzľēmību, kas nepieciešama kvalifikācijas iegūšanai. 

Prakses uzdevumi tiek izsniegti visiem studentiem centralizēti, tos izstrādā „Personāla 

lietvedības” studiju kursa docētāji sadarbībā ar programmas direktoru, un tos apstiprina 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē. Prakses uzdevumi izvirzīti tā, lai mudinātu 

studentu domāt, darboties papildus, vākt un sistematizēt materiālus tālākam darbam un 

pašizglītībai. Prakses uzdevumu izpildē students var radoši izteikt savu personību, attieksmes, 

intereses, zināšanas, prasmes un iemaľas. Prakses uzdevumu vispusīgai veikšanai 

nepieciešams izmantot studiju kursā „Personāla lietvedība” iegūtās zināšanas. 

10. Prasības kredītpunktu iegūšanai: Prakses noslēgumā prakses vadītājs organizācijā 

raksta vērtējumu – atsauksmi par studenta profesionālo sagatavotību un attieksmi pret 

veicamajiem darba pienākumiem. Nedēļas laikā pēc prakses beigām students iesniedz prakses 

atskaiti Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedrā. Lai iegūtu nepieciešamos kredītpunktus, 

jābūt pozitīvam vērtējumam no prakses vadītāja organizācijā, sekmīgi novērtētai prakses 

atskaitei un sekmīgi veiktai aizstāvēšanas prezentācijai.  

11. Prakses vērtēšanas sistēma: Prakses atskaiti recenzē augstskolas docētājs – prakses 

vadītājs. Students praksi aizstāv pie Vadības un ekonomikas nodaļas Domē apstiprinātas 

komisijas: divi augstskolas docētāji, no kuriem viens ir prakses vadītājs, uz prakses 

aizstāvēšanu tiek uzaicināts arī vismaz viens prakses vadītājs organizācijā. Prakses atskaites 

sastāvdaļas ir: 

15) titullapa, 

16) satura rādītājs, 

17) prakses mērķi, uzdevumi un realizācijas vieta, 

18) prakses programmu uzdevumu izpilde ar praktiskiem piemēriem, 

19) secinājumi un priekšlikumi prakses organizācijas personāla vadības darba 

pilnveidošanai, 

20) literatūras saraksts un citu izmantoto avotu norāde, 

21) pielikumi ar personālvadības dokumentiem (kuri nav konfedenciāli). 

22) atsauksme no prakses vietas, 

23) studenta refleksija par savu kompetenci prakses uzdevumu veikšanā. 

Prakses atskaitei jābūt noformētai datorsalikumā un atbilstoši RPIVA izstrādātajiem 

metodiskajiem norādījumiem. Prakses atskaites apjoms 8 -10.lpp., sagatavots uz A4 formāta 

lapām, kur intervāls starp rindām 1,5, burtu lielums 12. 

 Prakses atskaite un atskaites prezentācija tiek novērtēta 10 ballu sistēmā atbilstoši 

paredzētajiem prakses uzdevumiem. Prakses atskaites recenzijas veidlapu skatīt 1. pielikumā. 

12.Izmantotie metodiskie līdzekļi: 
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Armstrong M., Stephens T. A. A Handbook of Management and Leadership. A Guide to 

managin for results. – London: Kogan Page, 2005. – 242 p.  

Burchell B.J., Lapido D. & Wilkinson F. (2002). Job Insecurity and Work Intensification. 

London: Routledge (atrodas RPIVA Psiholoģijas fakultātē). 

Dale R. (2000). Organisations and development.– London: Sage Publications, 2000. – 255. 

Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. – R.: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 

Personālvadības rokasgrāmata. – Rīga: Dienas Bizness, 2007. 

Ešenvalde I., Personāla praktiskā vadība, Merkūrijs, 2003. 

Studiju metodiskie materiāli: „Personāla vadības zinātnes attīstības tendences Latvijā, Eiropas 

Savienībā un pasaulē”; „Cilvēkresursu vadības pētījumu metodoloģijas attīstība” (atrodami 

elektroniskā veidā RPIVA IS). 
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3. PIELIKUMS 
Sadarbības līgumi par prakšu nodrošināšanu 
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4. PIELIKUMS 
Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no docētājiem 

darbs RPIVA ir pamatievēlēšanas vieta un vismaz 30% no 
docētājiem studiju programmā ir doktora grāds 
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5. PIELIKUMS 
Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs (aizpildīts) 
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6. PIELIKUMS 
Senātā apstiprinātie gadskārtējie pašnovērtējuma ziņojumi 
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

 

Vadības un ekonomikas nodaļa 

 

2. līmeľa studiju programmas 

 

 

„ Personāla vadība „ 

 

 

 
Pašvērtējuma ziľojums 

2006./2007. studiju gads 

 
 
 

Programmas direktore Anita Lasmane, Dr.psych. 

 
 

Izskatīts 

Vadības un ekonomikas nodaļas sēdē 

29.05.2007. 

Protokola Nr. 9 

Domes priekšsēdētājs: I.Urpena 

 

 

 

Izskatīts 

Studiju padomes sēdē 

12.06.2007. 

Protokola Nr.7 

Studiju padomes priekšsēdētājs: R.Spalva 

 

 

APSTIPRINĀTS 

RPIVA Senāta sēdē 

25.06.2007. 

Protokola Nr.24-8 

Senāta priekšsēdētājs: I.Muzis 
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Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Programmas mērķis: 

Sagatavot LR profesijas standartam atbilstošus personāla vadītājus, kuri nodrošinātu 

cilvēkresursu vadību atbilstoši uzľēmuma mērķiem un saskaľā ar LR un starptautiskajiem 

normatīvajiem aktiem. 

Programmas uzdevumi: 

 pilnveidot studentu izpratni par ekonomiskajiem procesiem uzľēmumā, Latvijā, Eiropas 

Savienībā, pasaulē;  

 attīstīt nākamo profesionāļu prasmi analizēt un prognozēt darba tirgus tendences; 

 veidot prasmi izstrādāt personāla politiku, plānot personāla resursus atbilstoši uzľēmuma 

stratēģijai; ieviest, vadīt, analizēt, novērtēt un pilnveidot uzľēmuma personāla vadības 

sistēmu (plānošana, atlase, mācības, novērtēšana, motivēšana); 

 veidot prasmi kontrolēt LR spēkā esošo darba attiecības, regulējošo normatīvo aktu 

prasību ievērošanu uzľēmumā, pārzināt personāla lietvedību; kontrolēt darba drošības 

sistēmas pilnveidi un tās īstenošanu uzľēmumā; 

 attīstīt prasmi sadarbībā ar uzľēmuma citu struktūrvienību vadītājiem pilnveidot 

uzľēmuma organizatorisko struktūru un organizēt uzľēmuma pārmaiľu vadīšanu cilvēku 

resursu jomā; 

 stimulēt studentos vēlmi nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās prasmes un zināšanas 

(karjeras izaugsme), lai tie brīvi varētu konkurēt darba tirgū Latvijā un citu Eiropas 

Savienības valstu darba tirgos; 

 attīstīt studentos lietišķās saskarsmes prasmes komunikācijā ar personālu un klientiem, 

brīvi lietojot vismaz divas svešvalodas. 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 2006./2007. studiju gadā nav mainīti, mērķu 

un uzdevumu formulējumos veikti daţi redakcionāli uzlabojumi, piemēram, uzdevumā par 

studentu izpratnes par ekonomiskajiem procesiem pilnveidošanu ietverts arī „Eiropas 

Savienībā”; jēdziena „apmācība” vietā lietots „mācības”, jo personāla vadības terminoloģijā 

lieto „mācību sistēma”; jēdziena „darba aizsardzība” vietā lietots „darba drošība”, kas ir 

sistēmu un procesu pilnīgāk raksturojošs jēdziens. 

 

2. Studiju programma 

 Studiju programmas saturā, salīdzinot ar 2006. gadā akreditēto studiju programmu, 

nav veiktas būtiskas izmaiľas. Izstrādāts jauns izvēles studiju kurss „Inovācijas personāla 

vadībā”, kursa apjoms ir 2 kredītpunkti; kursa mērķis ir: padziļināt studentu zināšanas par 

jaunākajām tendencēm personāla vadībā Latvijā, ES un pasaulē, veidot izpratni par 
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inovatīvām pieejām personāla stratēģiskajā plānošanā, personāla novērtēšanā, motivācijas 

sistēmas veidošanā. Sasniedzamais rezultāts: pilnveidotas studējošo prasmes stratēģiskajā 

personāla plānošanā; iegūtas zināšanas un attīstītas prasmes veidot ekonomiskajai un 

sociālajai situācijai atbilstošu atalgojuma sistēmu organizācijā; padziļināta izpratne par 

modernu personāla novērtēšanas un mācību metoţu izmantošanu. Studiju kursā tiek 

īstenotas divas galvenās tēmas: 

1)Jaunākās tendences personāla stratēģiskajā plānošanā Latvijā, ES un pasaulē. 

2) Inovācijas personāla vadībā organizācijā. Pārbaudes veids: ieskaite. 

 Ir veiktas daţas izmaiľas studiju kursu sadalījumā pa studiju gadiem un semestriem, 

lai kopējais kredītpunktu skaits semestrī būtu atbilstošs 18 kredītpunktiem, taču būtībā netiktu 

mainīts pēctecības princips – t.i., ka vispirms students iegūst pamatinformāciju un tad attīsta 

profesionālās kompetences kādā no četrām studiju jomām: komunikācija; ekonomika, 

uzľēmējdarbība un vadība; psiholoģija; tiesības. Tālāk tekstā 1. tabulā redzams 2007./2008. 

studiju gadam izveidotais studiju kursu sadalījums. Akreditācijas ziľojumā ietverto studiju 

kursu sadalījumu pa studiju gadiem un semestriem var skatīt 1. pielikumā. 

1. tabula 

Studiju kursu sadalījums pa studiju gadiem un semestriem 

 

 1. studiju gads 1. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Loģika A 2 E 

2. Latviešu valodas kultūras jautājumi  A 2 E 

3. Svešvaloda profesijā A 2 I 

4. Personāla vadība A 1 I 

5. Ekonomikas pamati A 2 I 

6. 

Informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā A 2 I 

7. Lietvedība personāla vadītāja darbā B 3 E 

8. Otrā svešvaloda B 2 I 

9. Prakse personāla lietvedībā B 2 Aizstāvēšana  

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 1. studiju gads 2. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Personāla vadība A 1 I 

2. Lietišķā etiķete  A 2 I 

3. Saskarsmes treniľi A 2 I 

4. Svešvaloda profesijā A 2 I 

5. Ekonomikas pamati A 2 E 

6. Personības psiholoģija A 2 E 

7. 

Informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā A 2 I 
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8. Otrā svešvaloda A 2 I 

9. Pētnieciskā darba metodes A 2 E 

10. Zinātniskais referāts B 1 

Aizstāvēšana 

studiju kursa 

„Pētnieciskā 

darba” metodes 

ietvaros 

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 2. studiju gads 3. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Filozofijas pamati A 2 E 

2. Svešvaloda profesijā A 2 E 

3. Personāla vadība  A 2 I 

4. Uzľēmējdarbības tiesību pamati A 2 E 

5. 

Informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā A 2 I 

6. Grāmatvedības pamati B 2 E 

7. Otrā svešvaloda B 2 E 

8. Izvēles studiju kurss C 2 I jeb E 

9. Prakse personāla lietvedībā   2   

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 2. studiju gads 4. semestris    

   

Kredīt 

Punkti Pārbaudes veids 

1. Socioloģija A 2 E 

2. Menedţmenta pamati A 4 E 

3. 

Informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā A 2 E 

4. Biznesa angļu valoda B 1 I 

5. Izvēles studiju kurss C 2 I vai E 

6. Kursa darbs I B 3 Aizstāvēšana  

7. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un salīdzināšanas 

prakse   4  Aizstāvēšana 

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 3. studiju gads 5. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Lietišķā komunikācija  A 2 E 

2. Personāla vadība A 2 I 

3. Darba psiholoģija B 4 E 

4. Biznesa angļu valoda B 2 I 

5. Projektu vadība B 2 E 

6. 

Darba likumdošana un darba 

aizsardzība B 4 E 

7. Ergonomika B 2 I 

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  
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 3. studiju gads 6. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Personāla vadība A 2 I 

2. Biznesa angļu valoda B 2 E 

3. Statistika B 2 I 

4. Personāla vadītāja profesionālā ētika B 2 I 

5. Lietišķo spēļu metodika B 2 I 

6. Kursa darbs II B 4   

7. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un salīdzināšanas 

prakse   4   

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 4. studiju gads 7. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

 1. Personāla vadība A 2 E 

 2. Organizāciju un vadības psiholoģija A 2 I 

 3. Saskarsmes psiholoģija B 2 E 

 4. Personāla informācijas sistēmas B 4 E 

 5. Biznesa ētika B 2 I 

 6. 

Darbaspēka situācija Latvijā un 

Eiropas Savienībā B 2 I 

7. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un salīdzināšanas 

prakse   4   

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 4. studiju gads 8. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Organizāciju un vadības psiholoģija A 2 E 

2. Kvalitātes vadība B 2 E 

3. 

Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati B 2 I 

4. Sabiedriskās attiecības B 2 I 

5. Kvalifikācijas prakse B  10 Aizstāvēšana  

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 5. studiju gads 9. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Pieaugušo mācību metodes B 2 I 

2. Izvēles studiju kurss  C 2 I jeb E 

3. Kvalifikācijas eksāmens B 2 E 

4. Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana B 10 Aizstāvēšana  

 Kopā semestrī kredītpunkti  16  

     

 Kopā visos studiju semestros  160  
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 Tā kā 1. līmeľa augstākās izglītības studiju programmas „Biroja darba organizācija” 

studenti izteica vēlēšanos turpināt studijas studiju programmā „Personāla vadība”, tad tika 

izveidota pārejas shēma, kas izskatīta Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras sēdē un 

apstiprināta Vadības un ekonomikas nodaļas Domes sēdē. Pārejas shēmā plānots ieskaitīt no 

programmas „Biroja darba organizācija” programmā „Personāla vadība” 67 KP 

(kredītpunktus); studijas studenti uzsāk atbilstoši studiju programmas „Personāla vadība” 

studiju plānam 5. semestrī (3. kurss). Studiju ilgums 4 semestri – 6., 7., 8., 9. Tālāk tekstā 2. 

un 3. tabulā redzama apgūto studiju kursu pielīdzināšanas shēma. 

2. tabula 

Studiju programmā „Biroja darba organizācija” apgūto studiju kursu pielīdzināšanas 

shēma otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmai „Personāla 

vadība” 

 

Nr.p.k. RPIVA studiju programmas 

„Personāla vadība” studiju 

kursa nosaukums 

Kredīt 

punkti 

RPIVA studiju 

programmas „Biroja darba 

organizācija” studiju 

kursa nosaukums 

Kredīt 

punkti 

1. Saskarsmes psiholoģija 2 Saskarsmes psiholoģija 3 

2. Saskarsmes treniľi 1   

3. Informācijas tehnoloģijas 

personāla vadītāja darbā 

8 Informāciju un 

komunikāciju tehnoloģijas 

I, II 

8 

4. Mārketinga pamati 2 Mārketings 2 

5. Biznesa angļu valoda 4 Lietišķā angļu valoda 4 

6. Latviešu valodas kultūras 

jautājumi 

2 Latviešu valodas kultūra 

un valodas praktiskā 

stilistika 

3 

7. Otrā svešvaloda (krievu/vācu) 4 Lietišķā krievu/vācu 

valoda 

4 

8. Organizāciju un vadības 

psiholoģija 

2 Organizāciju psiholoģija 2 

9. Pētnieciskā darba metodes 2 Ievads pētnieciskajā darbā 2 

10. Ekonomikas pamati 2 Uzľēmējdarbības 

ekonomika 

2 

11. Lietišķā etiķete 2 Lietišķā etiķete un ētikas 

normas uzľēmumā 

2 

12. Lietvedība personāla vadītāja 

darbā 

3 Lietvedība un arhīvs 4 

13. Grāmatvedības pamati 2 Grāmatvedības pamati 2 

14. Lietišķā komunikācija 2 Profesionāla klientu 

apkalpošana 

3 

15. Uzľēmējdarbības tiesību 

pamati 

2 Tiesību zinības 2 

16. Darba likumdošana un darba 

aizsardzība 

2 Arodveselība un darba 

aizsardzība 

2 

17. Projektu vadība 2 Projektu sagatavošana un 

koordinēšana 

2 

18. Personāla vadība 3 Biroja darba organizēšana 3 
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un vadīšana 

19. Zinātniskais referāts 1 Kursa darbs  2 

20. Prakse personāla lietvedībā 4 Prakse I –Prakse 

(Lietvedībā) 

8 

21. Daţādu organizāciju 

personāldaļu darba 

novērošanas un salīdzināšanas 

prakse I 

4 Prakse II –Kvalifikācijas 

prakse (Biroja darba 

organizācijā un vadībā) 

8 

22. Kursa darbs I, II 

 

7 

 

Kvalifikācijas darbs 8 

23. Brīvās izvēles kursi 4 Brīvās izvēles kursi 4 

 Kopā kredītpunkti 67   

 

3. tabula 

 

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Personāla vadība” 

vēl apgūstamie studiju kursi 

Nr.p.k. Studiju kursa nosaukums Kredītpunkti 

1. Loģika 2 

2. Filozofijas pamati 2 

3. Saskarsmes treniľi 1 

4. Socioloģija 2 

5. Svešvaloda profesijā 6 

6. Personāla vadība 7 

7. Ekonomikas pamati 2 

8. Menedţmenta pamati 4 

9. Personības psiholoģija 2 

11. Organizāciju un vadības psiholoģija 2 

12. Darba psiholoģija 4 

13. Pieaugušo mācību metodes 2 

14. Biznesa angļu valoda 1 

15. Statistika 2 

16. Finanšu un vadības grāmatvedības pamati 2 

17. Kvalitātes vadība 2 

18. Personāla informācijas sistēmas 4 

19. Biznesa ētika 2 

20. Personāla vadītāja profesionālā ētika 2 

21. Darba likumdošana un darba aizsardzība 2 

22. Sabiedriskās attiecības 2 

23. Lietišķo spēļu metodika 2 

24. Ergonomika 2 

25. Darbaspēka situācija Latvijā un Eiropas Savienībā 2 

26. Otrā svešvaloda (angļu, vācu, krievu) 2 

27. Daţādu organizāciju personāldaļu darba novērošanas un 

salīdzināšanas prakse II, III  

8 

28. Kvalifikācijas prakse 10 

29. Diplomdarbs 10 

30. Valsts kvalifikācijas eksāmens 2 

 Kopā kredītpunkti 93  

 Kopā visos studiju semestros, ietverot pielīdzinātos 

kredītpunktus 

160 
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Tālāk tekstā 4. tabulā redzams izveidotais studiju kursu sadalījums pa studiju gadiem 

un semestriem. 

4. tabula 

Studiju kursu sadalījums pa studiju gadiem un semestriem 

 

 3. studiju gads 6. semestris    

   

Kredīt 

Punkti Pārbaudes veids 

1. Svešvaloda profesijā A 4 E 

2. Personāla vadība A 4 I 

3. Menedţmenta pamati A 4 E 

4. Personības psiholoģija A 2 E 

5. Biznesa angļu valoda B 1 I 

6. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un salīdzināšanas 

prakse II B  4 Aizstāvēšana  

 Kopā semestrī kredītpunkti  19  

     

 4. studiju gads 7. semestris    

   

Kredīt 

Punkti Pārbaudes veids 

 1. Personāla vadība A 3 E 

2. Svešvaloda profesijā A 2 E 

3. Filozofijas pamati A 2 E 

4. Darba psiholoģija B 2 I 

5. Organizāciju un vadības psiholoģija A 2 I 

6. Personāla informācijas sistēmas B 4 E 

7. Personāla vadītāja profesionālā ētika B 2 I 

8. Loģika  A 2 E 

9. Saskarsmes treniľi A 1 I 

 Kopā semestrī kredītpunkti  20  

     

 4. studiju gads 8. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Darba psiholoģija B 2 E 

2. Socioloģija B  2 E 

3. Otrā svešvaloda B 2 E 

4. Statistika B 2 I 

5. 

Darba likumdošana un darba 

aizsardzība B 2 E 

6. Ergonomika B 2 I 

7. 

Darbaspēka situācija Latvijā un 

Eiropas Savienībā  B 2 I 

8. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un salīdzināšanas 

prakse III B 4 Aizstāvēšana 

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  
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 5. studiju gads 9. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Pieaugušo mācību metodes  B 2 I  

2. Sabiedriskās attiecības B 2 I 

3. Lietišķo spēļu metodika B 2 I  

4. Kvalitātes vadība B 2 E 

5. Kvalifikācijas prakse B 10 Aizstāvēšana 

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 5. studiju gads 10. semestris    

   

Kredīt 

punkti Pārbaudes veids 

1. Ekonomikas pamati  A 2 E 

2. Biznesa ētika B 2 I 

3. 

Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati B 2 E 

4. Diplomdarbs B 10 Aizstāvēšana 

5. Valsts kvalifikācijas eksāmens B 2 E 

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

 Kopā visos studiju semestros  93  

 Kopā visā studiju laikā  160  

Veidojot studiju kursu sadalījumu pa studiju gadiem un semestriem studijām, kuras 

veidotas uz iegūtās biroja vadītāja kvalifikācijas bāzes, tika ievērots pēctecības princips 

līdzīgi kā 4,5 gadīgajā studiju programmas plānā, taču minētā principa ievērošanā ir daţas 

atšķirības atbilstoši tam, ka studiju kursu kredītpunkti daļēji jau īstenoti biroja darba 

organizācijas studiju programmā: piemēram, ekonomikas pamati (2 KP) tiek studēti 5. studiju 

gada 10. semestrī (4,5 gadīgajā programmā – 1. studiju gadā), jo 2 KP jau īstenoti biroja darba 

organizācijas studiju programmā, un 5. studiju gada 10. semestrī studenti padziļina un apkopo 

zināšanas un prasmes ekonomikas procesu analīzē pirms diplomdarba izstrādes un valsts 

kvalifikācijas eksāmena. Līdzīga pieejā ir pamatota arī studiju kursa „Finansu un vadības 

grāmatvedības pamati” īstenošana 5. studiju gada 10. semestrī. Studiju kurss „Menedţmenta 

pamati” tiek īstenots 3. studiju gada 6. semestrī (4,5 gadīgajā programmā – 2. studiju gada 4. 

semestrī), lai, uzsākot studijas personāla vadības studiju programmā, studenti iegūtu plašu un 

daudzpusīgu priekšstatu par menedţmenta jautājumiem, kas ir nozīmīgi arī daţādu 

organizāciju personāldaļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakses II uzdevumu 

īstenošanā.  

 

3. Izmaiņas studiju programmā un to pamatojums 

  

Kā norādīts pašvērtējuma ziľojuma 2. punktā, izmaiľas galvenokārt saistītas ar studiju 

kursu sadalījuma pa semestriem un studiju gadiem līdzsvarošanu, lai vienā semestrī studenti 

apgūtu 18 kredītpunktus, saglabājot studentu profesionālo kompetenču attīstības pēctecības 
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principu. Daţas izmaiľas ir saistītas ar studiju kursu īstenošanas sadrumstalotības 

mazināšanu, šī nepieciešamība aktualizējās programmas direktora diskusijās ar studentiem un 

docētājiem par studiju programmas īstenošanas un pilnveidošanas jautājumiem (tikšanās ar 

studentu grupām – reizi divos mēnešos; ar docētājiem – reizi semestrī).  

Pirmā studiju gada 1. semestrī otrai svešvalodai plānoti 2 KP (bija 1 KP) – tas 

nodrošina dinamiskāku svešvalodu apguvi un mazina arī studiju kursu sadrumstalotību; 2. 

semestrī arī otrajai svešvalodai plānoti 2 KP (bija 1 KP), grāmatvedības pamati tiek apgūti 2. 

studiju gada 3. semestrī, lai 1. studiju gadu nepārsātinātu ar ekonomikas jomas studiju 

kursiem (ekonomikas pamati – 4 KP) un tā vietā plānots studiju kurss „Pētnieciskā darba 

metodes” un zinātniskais referāts, lai jau 1. kursā veidotos pētījumu veikšanas prasmes, 

attīstītos kritiskās domāšanas prasmes un studenti varētu precīzāk izprast pētnieciskā darba, 

kas viľus sagaida studiju procesā, būtību.  

Otrā studiju gada 3. semestrī personāla vadība tiek īstenota 2 KP apjomā, lai 

intensīvāk sagatavotos 4. semestrī plānotajai daţādu organizāciju personāldaļu darba 

novērošanas un salīdzināšanas praksei, uzľēmējdarbības tiesību pamati plānoti 2 KP apjomā, 

lai mazinātu studiju kursu sadrumstalotību, otrā svešvaloda plānota 2 KP apjomā jau iepriekš 

minētā pamatojuma dēļ. Otrā studiju gada 4. semestrī menedţmenta pamati plānoti 4 KP, kuri 

tiek īstenoti pirms daţādu organizāciju personāldaļu darba novērošanas un salīdzināšanas 

prakses 1. daļas, jo minētais studiju kurss ir nozīmīgs veiksmīgai prakses uzdevumu 

īstenošanai, tādēļ darba psiholoģija tiek studēta trešajā studiju gadā 5. semestrī (lai 4. semestrī 

studiju apjoms nepārsniegtu 18 KP un arī tādēļ, ka praksē iegūts reāls materiāls, kuru var 

analizēt darba psiholoģijas aspektā un izprast precīzāk turpmāko prakšu uzdevumus, 

pamatojoties uz reālu organizācijā gūtu pieredzi), šajā semestrī pēctecīgi tiek uzsāktas biznesa 

angļu valodas studijas, jo svešvalodas profesijā un otrās svešvalodas studijas ir pabeigtas.  

Trešā studiju gada 5. semestrī galvenās izmaiľas studiju kursu plānojumā saistītas ar 

darba psiholoģijas un darba likumdošanas un darba aizsardzības studijām 4 KP apjomā, lai 

nebūtu minēto studiju kursu sašķeltības pa semestriem, jo šo studiju kursu īstenošanas prakse 

parādījusi laikā neattālinātu studiju lietderīgumu (studentu un docētāju viedoklis). Šajā 

semestrī plānotas ergonomikas un projektu vadības studijas, jo tās atbilstoši prakšu un kursa 

darbu uzdevumiem ir primāri aktuālākas nekā kvalitātes vadība un biznesa ētika (biznesa 

ētika plānota 4. studiju gada 7. semestrī, un kvalitātes vadība kā procesu un sistēmu vadības 

izpratnes padziļinājums un studiju pieredzes apkopojums – 4. studiju gada 8. semestrī).  

Ceturtā studiju gada 7. semestrī plānotās saskarsmes psiholoģijas studiju kursa 

lietderīgums saistīts ar šā studiju kursa praktisku ievirzi – studiju kursā studenti padziļina, 

precizē izpratni par saskarsmes psiholoģiskajiem aspektiem, izmantojot jau studijās un 
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praksēs iegūto pieredzi, līdzīgs pamatojums ir arī organizāciju un vadības psiholoģijas 

īstenošanai 7. un 8. semestrī, šā studiju kursa īstenošana notiek divos semestros, jo studenti 

izstrādā praktiskas izpētes miniprojektu, kas palīdz sagatavoties kvalifikācijas praksei un 

precizēt diplomdarba temata izvēli, un tā veikšanai nepieciešams laiks . 8. semestrī netiek 

īstenots kvalifikācijas eksāmens – tas notiek 5. studiju gadā 9. semestrī pirms diplomdarba 

aizstāvēšanas; tiek īstenots studiju kurss „Sabiedriskās attiecības”, jo tas ir nozīmīgs 

kvalifikācijas prakses uzdevumu veikšanai. 

4. Studentu skaits 2006./2007. studiju gadā un izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo 

studiju gadu 

Studiju gada sākumā studijas uzsāk 159 studenti, studiju gada beigās programmā studē 

76 studenti. 58 studenti ir eksmatrikulēti atbilstoši studiju beigšanai un kvalifikācijas 

iegūšanai 2007. gada februārī. Daţi (3 studenti) atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Pirmajā 

kursā studijas uzsāka 41 students, taču studijas reāli turpina šobrīd 23 studenti (iemesli, kādēļ 

studijas neturpināja: liela studiju maksa, nepiemērots laiks, nebija iespēju saskaľot studijas ar 

darbu un ģimenes dzīvi; grūtības studiju kursu apguvē – patstāvīgas studijas, ieskaišu, 

eksāmenu kārtošana); atskaitīti nesamaksātas studiju maksas dēļ (9 studenti).  

 
5.tabula 

Studentu skaits studiju gada sākumā 

 

Studentu skaits 

programmā 

1.studiju 

gads 

2.studiju 

gads 

3.studiju 

gads 

4.studiju 

gads 

5.studiju 

gads 

Rīga 41 11 

3 

(ind.stud. 

plāns) 23 42 

Cēsis 0 0  23 0 

Alūksne 0 0 0 0 16 

Kopā pa kursiem 41 11 3 46 58 

Kopā studiju programmā 159    

 

 
6.tabula 

Studentu skaits studiju gada beigās 

 

Studentu skaits 

programmā 

1.studiju 

gads 

2.studiju 

gads 

3.studiju 

gads 

4.studiju 

gads 

5.studiju 

gads 

Rīga 23 11 

1 

(ind.stud. 

plāns) 23 0 

Cēsis 0 0  18 0 

Alūksne 0 0 0 0 0 

Kopā pa kursiem 23 11 1 41 58 

Kopā studiju programmā 76    
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 Iespējamie risinājumi, lai mazinātu tendenci pārtraukt studijas jau pirmā studiju gada 

sākumā ir: konsekventi īstenot motivācijas pārrunas ar topošajiem studentiem, un mērķtiecīgi 

1. studiju gada 1. semestrī organizēt atbalsta programmu studentiem: programmas direktora 

tikšanās ar studentiem reizi divās nedēļās – aktuālu ar studiju procesu saistītu jautājumu 

risināšana; iepazīšanās ar bibliotēkas resursiem RPIVA, LU, LNB; informāciju tehnoloģiju 

izmantošanas iespējām; semināra „Kā veiksmīgi studēt personāla vadību” organizēšana 

(septembrī). 

 

5. Docētāju zinātniski pētnieciskās un radošās darbības virzieni 2006./2007. studiju gadā 

 Tabulā uzskaitīti zinātniskie un pētnieciskie projekti, kuri nozīmīgi programmas 

„Personāla vadība” attīstībai un kuros darbojas programmas docētāji. 

7. tabula  

 

Nosaukums Dalībnieki Finansētājs 

„Personāla vadības zinātnes 

attīstības tendences Latvijā, Eiropas 

Savienībā un pasaulē”; 

„Cilvēkresursu vadības pētījumu 

metodoloģijas attīstība”  

Mg.psych. Signe Enkuzena, 

Mg.psych. Baiba Skrauce, 

Mg.sc.oec. Agita Miķelsone, Dr. 

psych. Anita Lasmane 

Izglītības un 

zinātnes ministrija  

„Tehniskā palīdzība NVO un 

pašvaldību kapacitātes stiprināšanā 

Eiropas Sociālā fonda pasākumu 

ieviešanai”  

Mg.psych. Signe Enkuzena Eiropas Sociālais 

fonds 

ESF nacionālās programmas 

projekts ”Karjerizglītības 

nodrošinājums izglītības sistēmā” 

(KIPNIS) 

Dr. paed. Zenta Anspoka ESF valsts 

aģentūra, 

„Profesionālās 

izglītības aģentūra” 

ESF Sociālās integrācijas fonda 

projekts „Motivācijas programmas 

sociālās atstumtības riska grupām 

Jēkabpils rajonā” sadarbībā ar 

biedrību „Lauku partnerība Sēlija” 

un Karjeras izvēles valsts aģentūru. 

Izstrādāts mācību materiāls 

„Personības attīstība” (90 lpp.) 

Dr.psych. Anita Lasmane; Mg. psych. 

Signe Enkuzena 

Eiropas Sociālais 

fonds 

Eiropas Sociālā fonda Granta 

shēma „Konsultācijas un apmācība 

komercdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai” 

Dr. paed. Nils Sautiľš Eiropas Sociālais 

fonds 

Allaţu pagasta projekts „Allaţu 

pagasts mācās izmantot ES Sociālā 

fonda piedāvātās iespējas”  

Dr. paed. Nils Sautiľš Allaţu pagasta 

pašvaldība 

Eksperta – vērtētāja darbs Eiropas 

Kopienas Mūţizglītības 

programmas ietvaros iesniegto 

decentralizēto projektu izskatīšanā 

Dr. paed. Nils Sautiľš Akadēmisko 

programmu 

aģentūra 
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Ergonomika darba vidē un 

profesijas izvēles kritēriji un 

prioritātes. 

Piedalīšanās Starptautiskās 

Ergonomikas asociācijas XVI 

kongresā Māstrihtā, Holandē, 10.-

14.07.2006. 

Publikācijas: 

1. Gedrovics J., Lamanuskas 

V. Survey of Ergonomics Problems 

in Latvian and Lithuanian Schools‟ 

Computer Classrooms. – 

Proceedings IEA2006 Congress// 

Meeting Diversity in Ergonomics. 

Ed. by R.N.Pikaar, E.A.P. 

Konigsveld, P.J.M.Settels. – 

Elsevier Ltd., 2006. CD. 

2. Gedrovics J., Lāce I., 

Zemesarājs R. Postsociālisma 

valstu jauniešu nākotnes darba 

kritēriji un profesionālā orientācija. 

Izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas. Rīga: RUK, 

2006, 43-48. 

3. Gedrovics. Datorlietotāju 

ergonomiskā kultūra Latvijā. 

Sabiedrība un kultūra/ Rakstu 

krājums. VIII. – Liepāja: 2006, 455-

465. 

4. Zemesarājs R., Gedrovics 

J., Profesijas izvēles kritēriji un 

prioritātes daţādos Latvijas 

reģionos. Augstākā profesionālā 

izglītība teorijā un praksē/ 

Zinātnieki raksti, 4.laidiens. – R.: 

RTK, 2006, 69.-76.lpp. 

 

Dr. chem. Jānis Gedrovics  

 

 

LZP, RPIVA 

 

 

6. Studentu atsauksmes 

Pašvērtējuma ziľojumā analizēti 2007. gada februāra - marta mēnesī RPIVA Vadības 

un ekonomikas nodaļas organizētās studentu aptaujas rezultāti. Aptaujas anketas tika izdalītas 

aizpildīšanai visiem programmā studējošajiem. Atpakaļ saľemtas 46 anketas, kas ir 60% - 

tādēļ aptaujas rezultāti uzskatāmi par informatīviem. Tālāk tekstā atspoguļoti studentu 

aptaujas rezultāti atbilstoši studiju programmas pilnveidošanas galvenajiem jautājumiem. 

Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju programmu: 

Dominē pašu studentu izvēle, kas ir nozīmīgs atbildības par studiju procesa sekmīgu 

īstenošanu faktors; rezultāti parāda arī iespējamos studiju programmas reklamēšanas veidus. 
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Cits variants, kā parādīja sarunas ar studentiem, ir: reklāmas bukleti, informācija darba vietās 

(bijušie šīs programmas absolventi). 

Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju 

programmu?

70,0%0,0%

10,0%

0,0%

12,5%

0,0%

7,5%

Pats izraudzījos

Vecāki

Draugi, paziņas

Skolotāji

Profesionāļi

Informāc. atvērto durvju dienās

Cits variants

 

1. attēls. Studiju programmas izvēles faktori 

 Būtiska studiju programmas pilnveidei ir informācija par to, kā studenti vērtē savu 

izvēli studēt RPIVA personālvadības studiju programmā un studiju procesu, tādēļ aptaujā bija 

ietverti jautājumi, kuru nozīme bija atklāt minētos vērtējumus. 

Kā Jūs vērtējat: izvēle studēt RPIVA

20,0%

55,0%

20,0%

5,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

2. attēls. Izvēles studēt RPIVA novērtējums 

 Tātad kopumā 75% studentu ir apmierināti ar savu izvēli, kas parāda studiju 

programmas esamības jēgu RPIVA. Būtiski, ka puse savu izvēli vērtē kā labu un 20% pat kā 

ļoti labu.   
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Kā Jūs vērtējat: studiju programma (studiju kursu 

saraksts un apjoms)

7,5%

52,5%

40,0%

0,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

3. attēls. Studentu apmierinātības ar studiju programmu rādītāji 

 Rezultāti ir pietiekami, lai izveidotā studiju programma varētu būt produktīva, taču 

40% aptaujāto apmierinošais vērtējums paver programmas pilnveides iespējas šādos aspektos: 

1) docētājiem precīzāk jāizskaidro un praktiski jāparāda studiju kursa jēga; 2) studijas 

veidojamas tā, lai studentus ieinteresētu un mērķtiecīgi attīstītu viľu patstāvīgā darba prasmes 

– tas mazinās neapmierinātību ar salīdzinoši nelielo kontaktstundu skaitu; 3) nepieciešams 

izstrādāt kvalitatīvus metodiskos materiālus gan izdrukas, gan elektroniskā veidā studentu 

patstāvīgā darba nodrošināšanai; 4) nepieciešams pilnveidot metodisko darbu ar docētājiem 

(sevišķi vispārizglītojošajos studiju kursos), lai studiju kursa saturs būtu saistīts ar personāla 

vadības specifiku.  

Kā Jūs vērtējat: nodarbību plānojums un 

nodarbību organizācija

7,5%

40,0%
40,0%

12,5%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

4. attēls. Studentu apmierinātības ar nodarbību organizāciju rādītāji 

 Rezultāti ir pietiekami, lai secinātu, ka kopumā studiju procesa organizācija nodrošina 

programmas uzdevumu īstenošanu, tomēr 12,5% aptaujāto viedoklis, ka viľus neapmierina 

studiju procesa organizācija, izvirza uzdevumu: studiju gada sākumā veidot mērķtiecīgu, 

regulāru sadarbību starp programmas direktoru, katedru vadītājiem un studiju procesa 
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plānotājām, precizējot plānojumu un paredzot alternatīvas, lai nodrošinātu prognozējamu 

procesa norisi. Daļēji neapmierinātība skaidrojama ar studiju programmas īstenošanas 

iepriekšējo periodu problēmām un to seku risināšanas nepieciešamību (4. kursi) un neizpratni 

par patstāvīgā darba nepieciešamību studiju procesā (1., 2. kurss).  

Kā Jūs vērtējat: auditoriju tehniskais stāvoklis un 

iekārtojums

15,0%

42,5%

37,5%

5,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

5. attēls. Studentu apmierinātības ar studiju procesa materiālo nodrošinājumu rādītāji 

 Rezultāti ir pietiekami, lai uzskatītu, ka studiju procesa materiālais nodrošinājums ir 

labs. Vērtējums „apmierinoši” 37,5% gadījumu saistīts ar viedokli, ka vēlams labāks 

apgaismojums, ērtāki krēsli, modernāks datoru aprīkojums.  

Kā Jūs vērtējat: studentu nodrošinājums ar 

literatūru, izdales materiāliem u.c. metodiskajiem 

līdzekļiem

5,0%

42,5%

32,5%

20,0%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

6. attēls. Studentu apmierinātības ar studiju materiāliem rādītāji 

 Rezultāti parāda, ka šis faktors salīdzinoši ir problemātisks un nepieciešams 

mērķtiecīgi organizēt docētāju darbu studiju metodisko materiālu izveidē; jāturpina 

mērķtiecīgi papildināt RPIVA bibliotēkas fondu ar nepieciešamo aktuālo literatūru. Sarunu ar 

studentiem rezultātā noskaidrojās arī tas, ka diemţēl studenti maz izmanto bibliotēkas fondus 
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un pieejamo www.apa.org. datu bāzi, izskaidrojot to ar nepilna laika studentiem neizdevīgo 

bibliotēkas darba laiku.   

Kā Jūs vērtējat: iespēja izmantot datorklases un 

internetu

50,0%

32,5%

15,0%
2,5%

ļoti labi

labi

apmierinoši

vāji

 

7. attēls. Studentu apmierinātības ar iespējām izmantot datorus un internetu rādītāji. 

 Rezultāti parāda, ka pamatā studenti savas iespējas vērtē kā ļoti labas un labas. 

Apmierinošs un neapmierinošs vērtējums ir saistīts, kā parādīja sarunas ar studentiem, ar 

datoru izmantošanas intensitāti, un tādēļ ne vienmēr ir iespējams studentam vēlamā laikā 

datorus izmantot.   

Būtisks ir jautājums „Kā Jūs vērtējat savas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē”. 

Studentu atbildēs dominēja viedoklis, ka šādas iespējas ir, taču līdz šim nav tās izmantojuši) – 

tā uzskatīja 85% aptaujāto. Galvenie iemesli ir: viedoklis, ka tas ir administrācijas uzdevums 

un kursa vecāko uzdevums; neticība, ka studentu viedoklis var ietekmēt studiju procesu (4. 

kurss). Tikai viens students (4. kurss) uzskata, ka šādu iespēju praktiski nav. Pirmā kursa 

studenti izteiktāk uzskata, ka viľi zina savas tiesības un cenšas aktīvi tās izmantot un var 

piedalīties studiju procesa pilnveidē (12% no aptaujātajiem).  

 Studentu aptauju rezultāti parādīja arī, kurus docētājus studenti vērtē sevišķi atzinīgi. 

Tālāk tekstā tabulā redzama detalizētāka informācija. 

8. tabula 

Docētāji, kuriem studenti izsaka pateicību 

Docētājs Pateicība par... 

V. Kuzina prasmi izskaidrot 

N. Sautiľš sapratni, studiju materiālu izskaidrošanu 

un prasmīgu lietvedības prakses vadīšanu 

I. Urpena sapratni, labu lekciju vadīšanu 

M. Kaltigina, N. Sautiľš, I. Bērziľa, A. 

Lasmane  

interesantām lekcijām 

http://www.apa.org/
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A. Lasmane cilvēcisku, individuālu attieksmi 

A. Miķelsone – 55% no aptaujātajiem 

izsaka pateicību lektorei 

prasmi uzklausīt studentu intereses, runāt 

par tām, atbildēt uz jautājumiem, 

izmantot nodarbībās savu darba pieredzi 

personāla vadībā 

 

Studenti kā savai specialitātei nozīmīgākos studiju kursus nosauc personāla vadību, 

mārketinga pamatus, angļu valodu, personāla lietvedību, informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā, psiholoģijas studiju kursus, sevišķi darba psiholoģiju, darba aizsardzību un 

darba likumdošanu, socioloģiju, uzľēmējdarbības tiesību pamatus. 

 Studenti vēlas interaktīvākas darba formas angļu valodas nodarbībās; strukturētākus 

studiju materiālus Kvalitātes vadībā; lielāku saistību ar praksi Uzľēmējdarbības tiesiskajos 

pamatos, Darba likumdošanā un darba aizsardzībā – nesaturīgas lekcijas; nav saistības ar 

personāla vadības praksi; precīzāku studiju materiāla izskaidrojumu Projektu vadībā; 

skaidrāku definējumu Loģikas kursa jēgai personāla vadības kontekstā. 

 Pozīcijas darba tirgū tie, kuri jau nestrādā šajā jomā (strādā 20% aptaujāto), vērtē 

šādi: 50% - uzskata, ka būs problēmas atrast darbu specialitātē; 50% - ka nebūs. Sarunās ar 

studentiem tika precizēti šaubu iemesli: šaubas par iespējām atrast darbu specialitātē ir 

saistītas ar studentu viedokli par darba tirgus piesātinātību, taču Latvijas Profesionālās 

personāla vadīšanas asociācijas prognozes norāda, ka personāla vadības speciālisti ir 

pieprasīta profesija. Studentiem bieţi nav informācijas par vakancēm darba tirgū, tādēļ studiju 

procesā jāparāda šīs informācijas iegūšanas iespējas. Šaubas daļai no studentiem (4. kursā 

vidēji grupā 4 – 5 cilvēkiem) izraisa izjūta par nepietiekamu sagatavotību praktiskam 

personāla vadītāja darbam. Minētie viedokļi izvirza uzdevumu: studiju kursu saturu (sevišķi 

nozares teorētiskajos pamatkursos un nozares profesionālās specializācijas kursos) modelēt 

vēl atbilstošāku personāla vadības praksei, izmantojot interaktīvās studiju formas un ar praksi 

saistītu miniprojektu īstenošanu.  

Aptaujā studenti deva ieteikumus studiju programmas pilnveidei, un būtiskākais 

ieteikumos ir: 

1.kurss: veidot lekciju plānojumu semestrim, vienmērīgāku plānojumu, lai nav jāsasteidz 

studiju kursu apguve (diskutējams jautājums, kurš risināms programmas direktora, docētāju 

un studiju procesa plānotāju sadarbībā, lai plānojuma pamatā būtu studiju kursa īstenošanas 

loģika, bet kuru docētāju slodzes sadalījuma dēļ ne vienmēr īsteno); mazāk izmaiľu 

plānojumā; mazāk bibliotēku dienu (bibliotēkas dienas tiek plānotas mērķtiecīgi – bet tas 

nozīmē, ka docētājiem jāturpina studentiem izskaidrot bibliotēkas dienu jēgu, dot konkrētus 
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uzdevumus, kuru izpildei izmantojamas bibliotēku dienas. Studiju programmā jau uzsākta 

bibliotēku dienu organizēšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

2.kurss: savlaicīga informācija par plānojumu (vismaz 2 mēnešu robeţās); 

4.kurss: piesaistīt profesionālākus un mūsdienīgākus pasniedzējus; izdalīt atsevišķi darba 

aizsardzības un darba likumdošanas lekcijas (minētās sadaļas tika apvienotas mērķtiecīgi, 

sagatavojot studiju programmu akreditācijai, taču vērā ľemama studentu norāde par 

profesionālāku praktiskāku atbilstoši mūsdienu situācijai studiju kursa docēšanu); studenti 

norāda arī nepieciešamību lielāku uzmanību pievērst darba resursu plānošanas, darba procesu 

organizēšanas jautājumiem.  

 Aptaujāti arī 30 absolventi no 58 absolventiem.  

Būtiskākās atziľas, kas iegūtas, analizējot absolventu aptaujas ir: 

Programmas absolventu bieţāk minētie ieguvumi studiju laikā ir: 

 profesionālās iemaľas – 62%; 

 komunikācijas prasmes – 73%; 

 vēlme studēt maģistrantūrā un pilnveidoties – 48%; 

 iegūtas labas iemaľas informācijas analīzē – 51%; 

 lielākas iespējas darba tirgū – 67%. 

Absolventu ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai: 

 ieviest vairāk semināru studiju procesā; 

 uzlabot augstskolas bibliotēkas fondu saturu atbilstoši programmas prasībām; 

 palielināt svešvalodu apguvei paredzētās kontaktstundas; 

 tādu studiju kursu kā kvalitātes un projektu vadība, ar likumdošanu saistīto kursu, 

personāla informācijas sistēmu praktiskās pielietojamības paaugstināšana; 

 pilnveidot gatavību pētnieciskajam darbam un to rezultātu prezentēšanai. 

Docētāji tika iepazīstināti ar aptaujas rezultātiem ekonomikas un uzľēmējdarbības 

katedras sēdē, sniegta informācija studiju programmas īstenošanā iesaistīto katedru vadītājiem 

un diskutēti programmas pilnveidošanas jautājumi docētāju darba grupās (personāla vadības 

joma, psiholoģijas joma, ekonomikas un menedţmenta joma), organizētas programmas 

direktora individuālās tikšanās ar docētājiem par aptaujas rezultātiem un studiju kursu 

docēšanas pilnveidošanas iespējām. 

 

 

7. Ārējie sakari 

Studenti ir aktīvi savas prakses vietas meklēšanā un labprāt palīdz veidot ilglaicīgu 

sadarbību augstskolai un organizācijai, kura īsteno prakses uzdevumus. 
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RPIVA noslēgusi līgumus par prakses vietām ar daţāda tipa organizācijām un 

iestādēm par prakses vietas nodrošināšanu studējošajiem. To vidū ir valsts un pašvaldību 

institūcijas, banku filiāles, medicīniskās aprūpes iestādes, sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumi. 

Piemēram: A/S „DC Holding”; SEB Unibanka, Parex banka un Hansa bankas filiāles; Olaines 

pilsētas Dome; VAS Paula Stradiľa konsultatīvā poliklīnika; Latvijas pasts; VUGD Alūksnes 

Brigāde; Cēsu pilsētas dome; Jelgavas rajona padome; SIA „Nagleks”. 

Augstskola 2005. gada septembrī iestājusies Centrālās un Austrumeiropas 

menedţmenta tīkla asociācijā (Central and East Europian Management network association), 

kuras uzdevumi ir pilnveidot biznesa izglītībā strādājošo mācībspēku kompetenci, organizēt 

docētāju apmaiľas programmas, izplatīt mācību literatūru un piedāvāt iespēju mācībspēkiem 

piedalīties starptautiskās konferencēs. 2007. gada 27. – 29. jūnijā A. Lasmane piedalās 

CEEMAN seminārā par vadītāju izglītības jautājumiem - „First CEEMAN Executive 

Education Workshop” – Tallinā. 

Programmas docētāji: A. Miķelsone, S. Enkuzena darbojas Latvijas personāla 

vadīšanas asociācijā, kopīgi ar LPVA docētājas un studenti darbojas pētnieciskajā projektā 

par Latvijas personāla vadītāju un speciālistu amata funkciju atbilstību Latvijas Republikas 

personāla vadītāja profesijas standartam. Tiek risināts jautājums par RPIVA iestāšanos 

asociācijā, kas nodrošinās iespējas dinamiskāk un pilnīgāk integrēt jaunākās atziľas personāla 

vadībā studiju procesā un iesaistīt LPVA speciālistus kā vieslektorus studiju programmas 

īstenošanā; prakšu vadīšanā. 

Vadības un ekonomikas nodaļa noslēgusi līgumu ar Latvijas darba devēju 

konfederāciju par sadarbību parakšu nodrošināšanai studentiem kā arī par sadarbību 

pētniecisko projektu praktiskās daļas veikšanā. Tas uzlabos studentu diplomdarbos izvirzīto 

pētījumu jautājumu produktivitāti. 

Programmas docētāji un studenti sadarbojas ar trīs Zemgales rajonu pašvaldībām 

Eiropas Sociālo fondu finansētā projektā „Tehniskā palīdzība NVO un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”; ar Sociālās Integrācijas fondu 

projekta „Motivācijas programma sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils rajonā” 

īstenošanā; ar Eiropas Sociālo fondu Granta shēmas „Konsultācijas un apmācība 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanā.  

RPIVA sadarbībā ar LU, DU, LLU, LPA ir iesaistījusies ESF nacionālās programmas 

„Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras veikšanai izglītības sistēmā” projektā 

„Karjeras izglītības nodrošinājums izglītības sistēmā”. Projekta ietvaros veiktie pasākumi un 

programmas docētāju piedalīšanās projektā dod iespēju iepazīties ar darbinieku motivēšanas 

aktuāliem jautājumiem, darba tirgus izpēti un pieejām studiju materiālu veidošanā. Iegūtā 
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pieredze noder personāla vadītāju sagatavošanas procesā, paver iespējas piedevāt aktuālus 

pētnieciskā darba virzienus. 

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar RTU un BA „Turība” (studiju programmas 

„Cilvēkresursu vadība”). Tiek gatavots sadarbības līgums ar Dortmundas Profesionālo 

augstskolu. 

 
8. Studiju programmas SVID analīze 

 

Stiprās puses 

11. Studiju programma atbilst Latvijas likumdošanas standartiem un Eiropas mācību 

iestāţu praksei. 

12. Profesijai ir pieprasījums darba tirgū – to parāda LPVA statistika un arī absolventu 

aptaujas rezultāti. 

13. Programmā strādā profesionāli docētāji.  

Studiju procesu 2006./2007. studiju gadā nodrošināja 27 docētāji: 2 profesori; 3 

asociētie profesori, 4 docenti, 18 lektori, no kopējā docētāju skaita 9 ir zinātľu doktori, viens 

docētājs studē doktorantūrā. No visiem studiju gadā programmā strādājošajiem docētājiem 24 

docētājiem RPIVA ir pamatievēlēšanas vieta (89 %); 3 docētājiem RPIVA nav 

pamatievēlēšanas vieta.  

9. tabula 

Studiju programmas akadēmiskais personāls 2006./2007. studiju gadā 

Darba attiecību veids Lektori Docenti Asoc.prof. Profesori Kopā 

Pamatdarbā 12 3 3 2 20 

Pamata ievēlēšanas 

vieta 15 4 3 2 24 

Blakus darbā 6 1 0 0 7 

Pavisam kopā 18 4 3 2 27 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs pašvērtējuma ziľojuma periodā atbilst prasībām par 

studiju programmu īstenošanu augstskolā: 89% docētāju RPIVA ir pamata ievēlēšanas vieta, 

74% docētāju strādā RPIVA pamatdarbā, ir nodrošināts nepieciešamā doktoru skaita 

minimums (30%), taču, analizējot studiju programmas attīstību un nodrošinājumu ar zinātľu 

doktoriem kopumā (visos studiju gados ir studējošo grupas Rīgā, studējošo grupas ir 

Alūksnes, Cēsu filiālēs), secināms, ka studiju programmā būtu nepieciešams strādāt vairāk 

zinātľu doktoriem. Rezerves ir atrodamas RPIVA, iespēju robeţās (slodţu sadalījums) 

iesaistot zinātľu doktorus no Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes, kuri ir kompetenti docēt 

konkrētus studiju kursus; 2008. gadā doktora disertāciju plāno aizstāvēt A. Vīgnere. Taču 



   

  413 

būtisks programmas attīstības nosacījums ir docētāju studijas doktorantūrās un doktora grāda 

iegūšana. Problēma ir docētāju, kuri ir praktizējoši speciālisti, iespējas strādāt tikai optimālā 

gadījumā 0,5 slodzi (tas palielina programmas īstenošanai nepieciešamo docētāju skaitu) un 

iespējas studēt doktorantūrā. 2007./2008. gadā studijas doktorantūrā plāno uzsākt A. 

Miķelsone un S. Enkuzena. 

14. Notiek regulāra studiju kursu pilnveidošana. 

15. Studiju kursu īstenošanā docētāji izmanto daţādas studiju metodes un formas. 

16. Programmas īstenošanā sadarbojas augstskolas struktūrvienības. 

17. Sadarbība ar darba devējiem prakšu vietu nodrošināšanā, valsts kvalifikācijas 

eksāmenu komisijā un diplomdarbu aizstāvēšanas komisijā, no darba devējiem iegūtas 

atziľas par programmas pilnveidošanas virzieniem – t.i., diplomdarbu praktiskās 

nozīmes pilnveidošana: nepieciešamība attīstīt studentu prasmes saskatīt 

problēmjautājumu, pētīt un analizēt procesus organizācijā un izstrādāt konkrētus 

reālus ieteikumus personāla vadībā; nepieciešamība attīstīt studentu prasmes saistīt 

teorētiskas atziľas ar prakses situācijām; nepieciešamība pilnveidot mūsdienu 

personāla vadībās praksē nepieciešamo studiju kursu „Kvalitātes vadība” un „Projektu 

vadība” docēšanas kvalitāti. . 

18. Studiju programma tiek īstenota studentiem piemērotā laikā un vietā Rīgā un filiālēs. 

19. Zinātniski pētnieciskie projekti: 2006. gadā īstenots Latvijas IZM apakšprogrammas 

Nr. 03.15.00 „Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā” projekts 

„Personāla vadības zinātnes un prakses attīstība Latvijā, ES un pasaulē” (A. Lasmane, 

S. Enkuzena, A. Miķelsone, B. Skrauce); 2007. gadā pieteikts Latvijas IZM 

apakšprogrammai Nr. 03.15.00 „Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un attīstība 

augstskolā” projekts „Cilvēkresursu vadības pētījumu metodoloģijas attīstība” (A. 

Lasmane, S. Enkuzena, A. Miķelsone, B. Skrauce, I. Krustozoliľa). Projekta 

„Personāla vadības zinātnes un prakses attīstība Latvijā, ES un pasaulē” ietvaros 

izveidots studiju materiāls „„Personāla vadības zinātnes un prakses attīstība Latvijā, 

ES un pasaulē”, kurš tiek izmantots studiju kursā „Personāla vadība”; iegādāts 

skeneris, kas palīdz nodrošināt studiju procesā nepieciešamo materiālu sagatavošanu; 

iegādātas divas pasaulē populāras mācību grāmatas: Furnham, A. The People 

Business. – New York: Palgrave Macmillan, 2005. – 206. un Nieto, M.L. An 

Introduction to Human Resource Management. – New York: Palgrave Macmillan, 

2006. – 284.  

20. Programmas docētāju iesaistīšanās Eiropas Sociālā fonda projektos. 
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Vājās puses 

7. Programmā strādājošo docētāju zinātnisko grādu vadības zinātnēs salīdzinoši mazais 

īpatsvars un minimāli pietiekamais zinātľu doktoru nodrošinājums studiju programmā. 

8. Ārzemju semināru apmeklējuma un akadēmisko komandējumu nelielais skaits; nav 

pietiekoši izvērsta sadarbība ar ārzemju augstskolām, kurās ir cilvēkresursu vadības 

studiju programmas. 

9. Nepilnīgi nodrošināta materiāli tehniskā bāze RPIVA filiālēs – jābūt pilnīgākiem 

bibliotēku fondiem atbilstoši studiju programmas satura īstenošanas prasībām un 

pieejamība datu bāzēm. 

10. Tikai salīdzinoši apmierinoša jaunāko studiju tehnoloģiju izmantošana studiju procesā. 

11. Nepietiekams metodisko materiālu nodrošinājums studentu patstāvīgajam darbam. 

12. Ierobeţotas iespējas iesaistīt studiju programmas īstenošanā augsta līmeľa 

profesionāļus: Augstskolu likuma prasības par docētāju zinātniskajiem grādiem, 

finansiālais nodrošinājums.  

  

Aktuālākie studiju programmas attīstības uzdevumi:  

13. Informēt sabiedrību par RPIVA piedāvātās studiju programmas „Personāla vadība” 

iespējām, izmantojot plašsaziľas līdzekļus. 

14. Veidot kopīgu studiju programmas docētāju zinātniski pētniecisko darbību 

cilvēkresursu vadības jomā sadarbībā ar Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, RTU 

un augstskolu „Turība”. 

15. Organizēt regulāru – reizi divos mēnešos – programmas īstenošanā iesaistīto docētāju 

darba grupas studiju procesa tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošanai. 

16. Mērķtiecīgi organizēt programmas docētāju izglītošanos sadarbības augstskolās un 

mērķtiecīgi organizēt sadarbības augstskolu docētāju vieslekcijas studentiem un 

docētājiem;  

17. Piedalīties Centrālās un Austrumeiropas menedţmenta tīkla asociācijas (Central and 

East Europian Management network association) semināros (reizi gadā vismaz viens 

docētājs). 

18. Plašāk iesaistīt studentus zinātniski pētnieciskajā darbā, motivēt studentus piedalīties 

projektos, konferencēs un semināros; izmantot iespējas studēt un veikt praksi citās 

valstīs . 

19. 2007. gadā (jūlijā – septembrī) veikt studiju programmas „Personāla vadība” 

absolventu viedokļu izpēti par vēlamo maģistrantūras modeli RPIVA personāla 
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vadības jomā, izveidot sadarbībā ar LPVA un 2009. gadā licenzēt profesionālā 

maģistra studiju programmu „Cilvēkresursu vadība”. 

20. Motivēt studiju programmas absolventus studijām maģistrantūrā: vēlamais rezultāts - 

vismaz 50% programmas absolventu iegūst maģistra grādu RPIVA atbilstošās 

maģistra studiju programmās vai citu augstskolu studiju programmās. 

21. Sadarbībā ar LPVA nodrošināt programmā studējošajiem kvalifikācijas praksi 

organizācijās, kas ir LPVA biedri, un izstrādāt sadarbības principus ar LPVA, RPIVA 

kļūt par LPVA locekli. 

22. Studentiem studiju kursa „Personāla vadība” ietvaros organizēt mācību vizītes 

uzľēmumos, kuros ir attīstīta personāla daļas darbība.  

23.  Veicināt interesi par studiju programmu darba devēju vidū sadarbībā ar Latvijas 

Darba devēju konfederāciju un LPVA. 

24. Nodrošināt studiju turpināšanu personāla vadības studiju programmā biroja darba 

organizācijas studiju programmu beigušajiem studentiem Kuldīgas un Tukuma filiālē. 
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1. pielikums 
Studiju kursu sadalījums pa studiju gadiem un semestriem (2006. gadā akreditētā 

studiju programma) 

 

 1. studiju gads 1. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

1. Personāla vadība A 1 I 

2. Otrā svešvaloda B 1 I 

3. Loģika A 2 E 

4. Latviešu valodas kultūras jautājumi A 2 E 

5. Angļu valoda profesijā A 2 I 

6. Ekonomikas pamati A 2 I 

7. Informātika personāla vadītāja darbā A 2 I 

8. Lietvedība personāla vadītāja darbā B 3 E 

9. Prakse personāla lietvedībā   2   

 Kopā semestrī kredītpunkti  17  

     

 1. studiju gads 2. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

1. Personāla vadība A 1 I 

2. Grāmatvedības pamati  B 1 I 

3. Otrā svešvaloda B 1 I 

4. Lietišķā etiķete A 2 I 

5. Saskarsmes treniľi A 2 I 

6. Angļu valoda profesijā A 2 I 

7. Ekonomikas pamati A 2 E 

8. Personības psiholoģija A 2 E 

9. Informātika personāla vadītāja darbā A 2 I 

10. Izvēles priekšmets C 2 I jeb E 

 Kopā semestrī kredītpunkti  17  

     

 2. studiju gads 3. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

1. Personāla vadība A 1 I 

2. Uzľēmējdarbības tiesību pamati A 1 I 

3. Grāmatvedības pamati  B 1 E 

4. Otrā svešvaloda B 1 I 

5. Zinātniskais projekts B 1 I 

6. Filozofijas pamati A 2 E 

7. Angļu valoda profesijā A 2 I 

8. Informātika personāla vadītāja darbā A 2 I 

9. Pētnieciskā darba metodes A 2 I 

10. Izvēles priekšmets C 2 I jeb E 

11. Prakse personāla lietvedībā   2   

 Kopā semestrī kredītpunkti  17  

     

 2. studiju gads 4. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

1. Personāla vadība A 1 I 
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2. Uzľēmējdarbības tiesību pamati   1 E 

3. Otrā svešvaloda B 1 I 

4. Socioloģija A 2 E 

5. Menedţmenta pamati A 2 I 

6. Informātika personāla vadītāja darbā A 2 E 

7. Darba psiholoģija B 2 I 

8. 

Darba likumdošana un darba 

aizsardzība B 2 I 

9. Kursa darbs I B 3   

10. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un  salīdzināšanas 

prakse   4   

 Kopā semestrī kredītpunkti  20  

     

 3. studiju gads 5. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

1. Otrā svešvaloda B 1 I 

2. Lietišķā komunikācija A 2 E 

3. Personāla vadība A 2 I 

4. Menedţmenta pamati A 2 E 

5. Darba psiholoģija B 2 E 

6. Kvalitātes vadība B 2 E 

7. Biznesa ētika B 2 I 

8. 

Darba likumdošana un darba 

aizsardzība B 2 E 

9. Saskarsmes psiholoģija B 2 E 

 Kopā semestrī kredītpunkti  17  

     

 3. studiju gads 6. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

1. Otrā svešvaloda B 1 E 

2. Personāla vadība A 2 I 

3. Organizāciju un vadības psiholoģija A 2 I 

4. Statistika B 2 I 

5. Personāla vadītāja profesionālā ētika B 2 I 

6. Lietišķo spēļu metodika B 2 I 

7. Kursa darbs II B 4   

8. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un  salīdzināšanas 

prakse   4   

 Kopā semestrī kredītpunkti  19  

     

 4. studiju gads 7. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

 1. Personāla vadība A 2 E 

 2. Organizāciju un vadības psiholoģija A 2 E 

 3. Projektu vadība B 2 E 

 4. Ergonomika B 2 I 

 5. 

Nodarbinātības problēmas Eiropas 

Savienībā B 2 I 

 6. Personāla informācijas sistēmas B 4 E 
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7. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un  salīdzināšanas 

prakse   4   

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 4. studiju gads 8. semestris    

   Kredīti Pārbaudes veids 

1. Biznesa angļu valoda B 2 I 

2. 

Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati B 2 I 

3. Kvalifikācijas eksāmens   4   

4. Kvalifikācijas prakse   10   

 Kopā semestrī kredītpunkti  18  

     

 5. studiju gads 9. semestris    

   Kredīti Pārbaudes  veids 

1. Pieaugušo mācību metodes B 2 I 

2. Sabiedriskās attiecības B 2 I 

3. Izvēles priekšmets C 2 I jeb E 

4. Biznesa angļu valoda B 3 E 

5. Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana   8   

 Kopā semestrī kredītpunkti  17  

     

 Kopā visos studiju semestros  160  
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7. PIELIKUMS 
Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās 
izglītības programma tiek likvidēta, studējošiem tiks 

nodrošinātas studēšanas iespējas citās studiju 
programmās 
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8. PIELIKUMS 
Studiju kursu saraksts, norādot apjomu un īstenošanas 

plānojumu 
 



   

  422 

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

 

Vadības un ekonomikas nodaļa 

APSTIPRINU 

Studiju prorektors: 

_____________________ 

2008. gada_ _ 

 Profesionālā studiju programma  

 “Personāla vadība” (4234519) Uzľemšanas gads  2008. 

  Studiju ilgums 4 gadi 5 mēneši 

 Studiju plāns (nepilna laika studijas) Programmas direktore  

Dr. psych., 

asoc.prof.A.Lasmane:_______________ 

 

N 

p.k 
Studiju kurss 

1.kurss 
2008./2009. 

2.kurss 
2009./2010. 

3.kurss 
2010./2011. 

4.kurss 
2011./2012. 

5.kurss 
2012./2013. 

Pārbaudījums 

(semestris) 

K
o
n

ta
k

t 
st

u
n

d
a
s 

 

K
re

d
īt

 p
u

n
k

ti
 

 Atbildīgā katedra, 

Docētāji 

1
.s

em
st

ri
s 

2
.s

em
st

ri
s 

3
.s

em
st

ri
s 

4
.s

em
st

ri
s 

5
.s

em
st

ri
s 

6
.s

em
st

ri
s 

7
.s

em
st

ri
s 

8
.s

em
st

ri
s 

9
.s

em
st

ri
s 

 

Ie
sk

ai
te

 

E
k

sā
m

en
s 

A
iz

st
āv

ē 

ša
n

a 

 Kopā kredītpunkti 18 18 18 18 18 18 18 18 16      160  

 Vispārizglītojošie studiju kursi               20  

1. Lietišķā komunikācija     2       5  16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

2. Loģika 2           1  16 2 Vispārīgās pedagoģijas 

3. Filozofijas pamati   2         3  16 2 Vispārīgās pedagoģijas 

4. Latviešu valodas kultūras jautājumi 2           1  16 2 Valodu  

5. Lietišķā etiķete  2         2   16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

6. Saskarsmes treniľi  2         2   16 2 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

7. Socioloģija    2        4  16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

8. Svešvaloda profesijā 2 2 2        1,2 3  48 6 Valodu 

 Nozares teorētiskie pamatkursi               36  

9. 
Personāla vadība 

1 1 2  2 2 2    
2,3,5

,6 
7  80 10 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

10. Uzľēmējdarbības tiesību pamati   2         3  16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības 
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11. Ekonomikas pamati 2 2          2  32 4 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

12. Menedţmenta pamati    4        4  32 4 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

13. Personības psiholoģija  2          2  16 2 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

14. 
Informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā 
2 2 2 2       2 4  64 8 Informātikas un dabaszinātľu 

15. Pētnieciskā darba metodes  2          2  16 2 Skolas pedagoģijas 

16. 
Organizāciju un vadības 

psiholoģija 
      2 2    8  32 4 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

 
Nozares profesionālās specializācijas  

kursi 
              60  

17. Darba psiholoģija     4       5  32 4 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

18. Grāmatvedības pamati   2         3  16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

19. Pieaugušo mācību metodes         2  9   16 2 Vispārīgās pedagoģijas 

20. Biznesa angļu valoda    1 2 2     5 6  40 5 Valodu 

21. Statistika      2     6   16 2 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

22. 
Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati 
       2    8  16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

23. Projektu vadība     2       5  16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

24. Kvalitātes vadība        2    8  16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

25. Lietvedība personāla vadītāja darbā 3           1  24 3 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

26. Personāla informācijas sistēmas       4     7  32 4 Informātikas un dabaszinātľu 

27. Biznesa ētika       2    7   16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

28. Personālvadītāja profesionālā ētika      2     6   16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

29. 
Darba likumdošana un darba 

aizsardzība 
    4       5  32 4 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

30. Sabiedriskās attiecības        2   8   16 2 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

31. Lietišķo spēļu metodika      2     6   16 2 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

32. Ergonomika     2      5   16 2 Informātikas un dabaszinātľu 

33. 
Darbaspēka situācija Latvijā un 

Eiropas Savienībā 
      2    7   16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

34. Saskarsmes psiholoģija       2     7  16 2 Izglītības un sociālās psiholoģijas 

35. Otrā svešvaloda 2 2 2           2 3  48 6 Valodu 

36. Zinātniskais referāts  1           2  1 Ekonomikas un uzľēmējdarbības 
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37. Kursa darbs I    3         4  3 Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

38. Kursa darbs II      4       6  4 Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

 Brīvās izvēles kursi   2 2     2      6  

38. Mārketinga pamati              16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

39. Retorika un aktiermāksla              16 2 Valodu 

40. Nodokļi un nodevas              16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

41. Politoloģija              16 2 Ekonomikas un uzľēmējdarbības  

42. Inovācijas personāla vadībā              48 6 Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

 Prakse               26  

43. Prakse personāla lietvedībā 2  2          1.,3  4 
Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

 

44. 

Daţādu organizāciju personāldaļu 

darba novērošanas un 

salīdzināšanas prakse 
   4  4 4      

4,6,

7 

 
12 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

 

45. Kvalifikācijas prakse        10     8  10 
Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

 

 Valsts pārbaudījumi               12  

46. Diplomdarbs         10    9  10 
Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

 

47. Valsts kvalifikācijas eksāmens          2   9   2 
Ekonomikas un uzľēmējdarbības 
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9. PIELIKUMS 
Akadēmiskā personāla saraksts (amats, izglītība, grāds, 

ievēlēšanas vieta, docējamie kursi) 
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Akadēmiskā personāla saraksts 
 

 

Nr. Vārds, 

uzvārds 

Zinātniskais 

grāds, amats 

Docējamie studiju kursi Darba attiecības 

1.  Viktorija 

Kuzina 

Dr. paed. 

profesore 

Latviešu valodas kultūras 

jautājumi 

Pamatievēlēta 

2.  Margarita 

Kaltigina  

Dr. paed. 

profesore 

Svešvaloda profesijā (vācu); 

otrā svešvaloda (vācu un 

krievu) 

Pamatievēlēta 

3.  Zenta Anspoka Dr. paed. 

profesore 

Pētnieciskā darba metodes Pamatievēlēta 

4.  Ivars Muzis Dr. paed. 

profesors 

Menedţmenta pamati Pamatievēlēts 

5.  Anita Lasmane Dr. psych. 

asociētā 

profesore 

Organizāciju un vadības 

psiholoģija 

Darba psiholoģija 

Inovācijas personāla vadībā 

Pamatievēlēta 

6.  Māra Vidnere Dr. oec.,  

Dr. psych. 

docente 

Personības psiholoģija Pamatievēlēta 

7.  Guna Svence Dr. psych. 

docente 

Pētnieciskā darba metodes 

Lietišķo spēļu metodika 

Pamatievēlēta  

8.  Silvija 

Kristapsone 

Dr. oec. 

docente 

Statistika Viesdocētāja, LU 

docente 

9.  Jānis 

Gedrovics 

Dr. chem. 

Asociētais 

profesors  

Ergonomika Pamatievēlēts  

10.  Grigorijs 

Gorobecs 

Dr. math. 

docents 

Informācijas tehnoloģijas 

personāla vadītāja darbā 

Pamatdarbs 

11.  Nils Sautiľš Dr. paed. 

docents 

Lietvedība personāla vadītāja 

darbā 

Prakse personāla lietvedībā 

Pamatievēlēts 

12.  Sarmīte Jēgere Dr. oec. 

asociētā 

profesore 

Mārketinga pamati 

Darbaspēka situācija Latvijā un 

Eiropas Savienībā 

Pamatievēlēta 

13.  Ēriks Melnis Dr. sc. ing. 

docents 

Projektu vadība Pamatievēlēts 

14.  Beatrise 

Garjāne 

Dr. paed. 

asociētā 

profesore 

Pieaugušo mācību metodes Pamatievēlēta 

15.  Guntars 

Paeglis 

Mg. theol. 

asistents 

Filozofijas pamati 

Loģika 

 

Pamatievēlēts 

16.  Velga Simsone Mg. sc. soc. 

lektore 

Lietišķā komunikācija 

Lietišķā etiķete 

Pamatievēlēta 

17.  Irēna 

Krustozoliľa 

Mg. sc. soc. 

lektore 

Darba spēka situācija Latvijā 

un Eiropas savienībā 

Pamatievēlēta 

18.  Ieva Bērziľa Mg. paed., 

Mg.commerc. 

lektore 

Socioloģija Pamatievēlēta 

19.  Agita Mg. sc. soc. Personāla vadība Blakusdarbā 
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Miķelsone lektore Inovācijas personāla vadībā 

Daţādu organizāciju personāla 

daļu darba novērošanas un 

salīdzināšanas prakse 

Kvalifikācijas prakse 

20.  Baiba Skrauce Mg. psych. 

lektore 

Personāla vadība. 

Daţādu organizāciju personāla 

daļu darba novērošanas un 

salīdzināšanas prakse. 

Kvalifikācijas prakse 

Pamatievēlēta 

21.  Signe 

Enkuzena 

Mg. psych. 

lektore 

Personāla vadība 

Kvalitātes vadība 

Daţādu organizāciju personāla 

daļu darba novērošanas un 

salīdzināšanas prakse 

Kvalifikācijas prakse 

Blakusdarbā 

22.  Anita 

Pētersone 

Mg. sc. soc. 

lektore 

Menedţmenta pamati 

Daţādu organizāciju personāla 

daļu darba novērošanas un 

salīdzināšanas prakse 

Kvalifikācijas prakse 

Pamatievēlēta 

23.  Uvis 

Kozlovskis 

Mg. jur. 

lektors 

Uzľēmējdarbības tiesību 

pamati 

Darba likumdošana un darba 

aizsardzība 

Blakusdarbā 

24.  Aija Vīgnere Mg. oec. 

lektore 

Ekonomikas pamati 

Grāmatvedības pamati 

Finanšu un vadības 

grāmatvedības pamati 

Menedţmenta pamati 

 

Pamatievēlēta 

25.  Māra Kakse Mg. oec. 

lektore 

Biznesa ētika Viesdocētāja, RSU 

lektore 

26.  Valdis Cers Mg. phylos. 

lektors 

Loģika 

Filozofijas pamati 

 

Pamatievēlēts 

27.  Maija Švanka Mg. hist. 

lektore 

Filozofijas pamati Blakusdarbs 

28.  Anda Kauliľa Mg. psych. 

lektore 

Saskarsmes treniľi 

Saskarsmes psiholoģija 

Pamatievēlēta 

29.  Jana Veinberga Mg. sc. soc. 

lektore 

Sabiedriskās attiecības Pamatievēlēta 

30.  Santa Laurīte Mg. paed. 

lektore 

Biznesa angļu valoda Blakusdarbā 

31.  Mārīte Poiša Mg. sc. soc. 

lektore 

Svešvaloda profesijā, otrā 

svešvaloda (vācu) 

Pamatdarbā 

32.  Una Zadumina Mg. sc. soc. 

lektore 

Svešvaloda profesijā (angļu) 

Biznesa angļu valoda 

Blakusdarbā 

33.  Svetlana 

Brasnujeva 

Mg. paed. 

lektore 

Svešvaloda profesijā (angļu) 

Biznesa angļu valoda 

Blakusdarbā 

34.  Līga Lapsa Mg. sc. soc. 

asistente 

Svešvaloda profesijā 

Biznesa angļu valoda 

Blakusdarbā 
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35.  Jeļena 

Zaščerinska 

Mg.phylol. 

lektore 

Otrā svešavaloda (krievu) Pamatdarbā 

36.  Ilzīte Kadiķe Mg. paed. 

lektore 

 

Otrā svešavaloda Blakusdarbā 

37.  Inese Urpena  Mg. sc. ing. 

lektore 

Informācijas tehnoloģijas 

personāla vadītāja darbā 

Personāla informācijas sitēmas 

Pamatievēlēta 

38.  Gustavs Elers Mg. sc. soc. 

lektors 

Informācijas tehnoloģijas 

personāla vadītāja darbā 

Personāla informācijas sitēmas 

Pamatievēlēts 

 

39.  Jānis Ţiţmārs Mg. sc. soc. 

lektors 

Informācijas tehnoloģijas 

personāla vadītāja darbā 

Personāla informācijas sitēmas 

Blakusdarbā 

40.  Inese 

Simkeviča 

Mg. ing. 

lektore 

Informācijas tehnoloģijas 

personāla vadītāja darbā 

Personāla informācijas sitēmas 

Blakusdarbā 

41.  Silvija Geikina Mg. paed. 

lektore 

Retorika un aktiermāksla Pamatievēlēta 
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10. PIELIKUMS 
Pārējo dokumentu saraksts un norādes par atrašanās vietu 

 



  10.1. pielikums 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

STUDENTU APTAUJAS ANKETA  

10.1. pielikums. VEN studentu, absolventu un darba devēju aptaujas anketu paraugi 

 Aptaujas mērķis ir rast iespēju iepazīties ar studentu vērtējumu par konkrētu studiju programmu un docētāju 

darba kvalitāti 2006./07.studiju gada rudens semestrī. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs studiju procesa pilnveidošanai. 

Lai aizpildītu aptaujas anketu, nepieciešamas tikai dažas minūtes. Jūsu atbildes individuāli netiks izvērtētas, tās 

tiks apskatītas tikai apstrādātā veidā kopā ar citu studentu atbildēm. Komentāriem jābūt konstruktīviem un 

patiesiem.  

I  Studiju programmas izvēles ietekmējošie faktori.  

1. Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju programmu: 

A  pats (-i) izraudzījos; 

B  vecāki; 

C  draugi, paziľas; 

D  skolotāji;  

E  profesionāļi; 

F  informācija atvērto durvju dienās; 

G  cits variants _________________________________________________________________. 

II Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums. 

2. Lūdzu, novērtējiet katru faktoru 4 ballu sistēmā 

(4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;  ja Jums ir grūti izšķirties, izmantojiet simbolu ” -„): 

 izvēle studēt RPIVA;  

 studiju programma (studiju kursu saraksts un apjoms);  

 nodarbību plānojums un nodarbību organizācija;  

 auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums;  

 studentu nodrošinājums ar literatūru, izdales materiāliem u.c. metodiskajiem 

līdzekļiem; 

 

 iespēja izmantot datorklases un internetu.  

III Demokrātijas principu ievērošana augstskolā. 

3. Kā Jūs vērtējat savas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē:  

A  uzskatu, ka šādu iespēju praktiski nav; 

B  šādas iespējas ir, taču līdz šim neesmu tās izmantojis (-usi); 

C  zinu savas tiesības un tās aktīvi izmantoju. 

4. Kā Jūs vērtējat savu līdzdarbību studentu pašpārvaldē: 

A  aktīvi iesaistos pašpārvaldes procesos; 

B  esmu informēts (-a) par šādu iespēju, taču nepiedalos; 

C  neesmu informēts (-a) par to. 

5.  Kā Jūs vērtējat sadarbību ar programmas direktori? Lūdzu, novērtējiet šo faktoru 4 ballu skalā 

  (4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;  ja Jums ir grūti izšķirties, izmantojiet simbolu ” -„): 

 _____________________ 

6. Kā Jūs novērtētu administrācijas un citu darbinieku attieksmi pret studentiem? Lūdzu  novērtējiet šo faktoru 

4 ballu sistēmā  

(4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;  ja Jums ir grūti izšķirties, izmantojiet simbolu ” –„): 

_____________________ 
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IV Docētāju darba kvalitāte. 

7. Lūdzu, novērtējiet 4 ballu sistēmā docētāju, kuri docēja studiju kursus 2006./07. studiju gada 1. semestrī, 

darba kvalitāti 

(4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji,  ja Jums ir sarežģīti izšķirties, izmantojiet simbolu ” -„): 

 

Vērtēšanas  

kritēriji 
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8. Miniet docētājus, kuriem Jūs vēlētos izteikt pateicību un par ko: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Miniet studiju kursus, kuros Jūs vēlētos citu docētāju un kādēļ: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10. Lūdzu, miniet 3 savai specialitātei nozīmīgākos studiju kursus: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11. Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

12. Kā Jūs vērtējat savas izredzes darba tirgū pēc RPIVA absolvēšanas: 

A  domāju, ka man nebūs problēmas atrast darbu; 

B  domāju, ka man būs problēmas atrast darbu; 

C  es jau strādāju šajā specialitātē; 

D  cits variants _______________________________________________________________________. 

 

Studiju programma   

________________________________________________________________________ 
Studiju kurss  

1. kurss     2. kurss     3. kurss     4. kurss     5. kurss     6. kurss      

Filiāle ______________________________________________________    

Paldies par atsaucību! 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA  

 
Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas studiju programmas 

darbību! Anketas tiks izmantotas studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 

 

1. Kurā gadā absolvējāt RPIVA? 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Ja turpināt studijas, lūdzu, uzrakstiet mācību iestādes nosaukumu un izvēlēto specialitāti: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Ja strādājat, lūdzu, norādiet darba vietu un ieņemamo amatu 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Lūdzu, novērtējiet studiju procesa kvalitāti, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu!  

 

4. Sniegto teorētisko un praktisko 

zināšanu kvalitāte: 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

5. Mācību spēku profesionalitāte: 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

6. Materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājums: 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

 

7. Lūdzu, miniet galvenos ieguvumus studiju laikā: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Vai Jūsu pašreizējā profesionālā darbība ir saistīta ar izvēlēto profesiju augstskolā? 

    Jā __                       Nē __  Daļēji __ 

 

9. Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidošanai: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Vai Jūs turpināt sadarbību ar augstskolu?  
 

     Jā __                       Nē __ 

 

11. Ja Jūs turpināt sadarbību ar augstskolu, miniet, kādā veidā: 

 

__  piedalos zinātniskajās konferencēs; 

 

__ piedāvāju prakses vietas RPIVA studentiem; 

 

__ cits variants_________________________________________________________________. 

 

Paldies par atsaucību! 
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 RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

 APTAUJAS ANKETA DARBA DEVĒJIEM 

 
Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas absolventa darbību 

Jūsu uzľēmumā! 

Lūdzu, novērtējiet sava darbinieka prasmes, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu! Anketas tiks 

izmantotas studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 

 

1. Vai jūs apmierina darbinieka profesionālā sagatavotība darbam? 

    

Izcila__                       Apmierinoša__                          Neapmierinoša__ 

 

2. Vai Jūsu darbinieks ir pietiekoši kompetents, veicot darba pienākumus? 

    

 Jā __                      Nē __ 

 

3. Darbinieka komunikācijas prasmes 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

4. Darbinieka spēja pielietot augstskolas 

studiju procesā iegūtās teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

5. Darbinieka spēja analizēt procesus 

darba vidē un pieņemt lēmumus 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

6. Darbinieka prasme strādāt komandā 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

7. Darbinieka prasme efektīvi plānot un 

organizēt savu darbu 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

8. Darbinieka vēlme apgūt jaunas 

zināšanas 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

 

9. Jūsu ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Kādas tālākizglītības iespējas Jūs ieteiktu un atbalstītu: 

 

___ kursus, seminārus (kādus?)_____________________________________________________; 

 

___ profesionālās studijas (kādā virzienā?)____________________________________________; 

 

___ studijas maģistrantūrā (kādā virzienā?)____________________________________________. 

 

Lūdzu, sniedziet informāciju par sevi  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, darba vieta, ieľemamais amats) 

Paldies par atsaucību! 

 



  10.2. pielikums 

  434 

APSTIPRINĀTS  

ar Izglītības un zinātnes ministrijas  

2003.gada 8.septembra  

rīkojumu Nr.424  

10.2. pielikums. Personāla vadītāja profesijas standarts 

PROFESIJAS STANDARTS  
 

Reģistrācijas numurs PS 0204  

 
Profesija Personāla vadītājs 

Kvalifikācijas 

līmenis  

5  

Nodarbinātības 

apraksts  

Personāla vadītājs nosaka un formulē uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) personāla vadības stratēģiju un politiku, plāno un 

vada darbu atbilstoši uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) mērķiem, 

saskaľā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā 

uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) vadības pakļautībā un sadarbībā 

ar citu struktūrvienību vadītājiem.  

 

 

Pienākumi un uzdevumi 
 

Pienākumi  Uzdevumi  

1. Noteikt un formulēt uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla vadības stratēģiju, politiku 

un mērķus dinamiskā ekonomiskā 

vidē.  

 

1.1. Analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko 

ekonomisko vidi, darba tirgus attīstības tendences un 

perspektīvas, konkurences situāciju un konkurentu 

iespējamās aktivitātes;  

1.2. Definēt uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla darbības mērķus un pamatvirzienus 

atbilstoši uzľēmuma stratēģijai, izstrādāt personāla 

politiku.  

2. Plānot un prognozēt uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla resursus.  

 

2.1. Izprast uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

ekonomiskās darbības rādītājus;  

2.2. Identificēt ekonomiskās vides un darba tirgus 

situācijas izmaiľas;  

2.3. Sastādīt īstermiľa un ilgtermiľa uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) personāla plānus.  

3. Organizēt un vadīt uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla struktūrvienības darbu.  

 

3.1. Plānot uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla struktūrvienības budţetu, personāla 

resursus un nepieciešamo kompetenci, kā arī 

pienākumu sadali;  

3.2. Vadīt uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla struktūrvienības ikdienas darbu.  

4. Nodrošināt uzľēmumu (iestādi, 

organizāciju u.c.) ar nepieciešamo 

personālu.  

 

4.1. Vadīt personāla atlases procesu;  

4.2. Organizēt un vadīt personāla lietvedības procesu;  

4.3. Vadīt personāla apmācības procesu;  

4.4. Izstrādāt un vadīt uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) personāla karjeras plānošanas 

sistēmu;  
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4.5. Izstrādāt uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla motivēšanas sistēmu;  

4.6. Ieviest un vadīt personāla novērtēšanas sistēmu.  

5. Piedalīties darba aizsardzības 

sistēmas izveidē un darbības 

nodrošināšanā, bet noteiktos 

gadījumos, kontrolēt darba 

aizsardzības sistēmas izveidi un veikt 

tās darbības kontroli.  

5.1. Veikt LR spēkā esošo darba aizsardzības 

normatīvo aktu prasību izpildes kontroli;  

5.2. Vadīt darba aizsardzības speciālistu darbu.  

 

6. Sadarboties ar uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) vadību 

un citu struktūrvienību vadītājiem 

personāla vadības stratēģijas mērķu 

sasniegšanā.  

 

6.1. Sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītajiem 

izstrādāt uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

organizatorisko struktūru;  

6.2. Organizēt uzľēmuma (iestādes, organizācijas 

u.c.) pārmaiľu vadīšanu cilvēku resursu jomā;  

6.3. Nodrošināt informācijas apmaiľas plūsmu 

uzľēmumā (iestādē, organizācijā u.c.) cilvēku resursu 

jomā.  

7. Analizēt, novērtēt un pilnveidot 

uzľēmuma (iestādes, organizācijas 

u.c.) personāla vadības sistēmu.  

 

7.1. Analizēt uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla statistikas datus;  

7.2. Novērtēt personāla vadības sistēmas rezultātus;  

7.3. Izstrādāt uzľēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla vadības sistēmas optimizācijas plānus.  

8. Sekot LR spēkā esošo darba 

attiecības regulējošo normatīvo aktu 

prasību ievērošanai uzľēmumā 

(iestādē, organizācijā u.c.).  

 

8.1. Ievērot LR spēkā esošo darba attiecības 

regulējošo normatīvo aktu prasības;  

8.2. Konsultēt uzľēmuma (iestādes, organizācijas 

u.c.) vadību un struktūrvienību vadītājus par LR 

spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo 

aktu prasībām;  

8.3. Kontrolēt uzľēmumā (iestādē, organizācijā u.c.) 

LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo 

aktu prasību ievērošanu.  

 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:  

• Organizatoriskie faktori - darbs tiek veikts individuāli vai darba grupā, vadot citus 

darbiniekus.  

• Fizikālie faktori – strādājot ar datoru, paaugstināts elektromagnētiskais lauks.  

• Bioloģiskie – nav  

• Ķīmiskie – nav  

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai – nav  

 

Prasmes 

 
Kopīgās 

profesionālās 

prasmes  

Specifiskās prasmes profesijā  Vispārējās prasmes/spējas  

• Izprast aktuālās 

ekonomiskās attīstības 

likumsakarības un 

• Izprast uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) darbības 

kopsakarības;  

• Spēt strādāt komandā/ grupā, 

deleģēt un koordinēt 

pienākumu izpildi, motivēt 
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principus;  

• Izprast darba tirgū 

notiekošos procesus un 

pieľemt lēmumus 

atbilstoši situācijas 

izmaiľām;  

• Pielietot iegūtās 

teorētiskās un 

praktiskās zināšanas 

uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) 

struktūrvienības 

efektīvai vadīšanai;  

• Prast strādāt 

psiholoģiski sareţģītās 

situācijās.  

• Prast pieľemt 

lēmumus.  

 

• Analizēt uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) darbību, 

identificēt problēmas un izstrādāt 

to risinājumus;  

• Formulēt uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) personāla 

vadības mērķus, sastādīt personāla 

attīstības stratēģisko plānu;  

• Izprast darbinieku uzvedību;  

• Prast izstrādāt un organizēt 

personāla motivācijas 

paaugstināšanas pasākumus;  

• Prast organizēt un vadīt pakļauto 

struktūrvienību personāla darbu;  

• Prast pielietot vadības 

informācijas sistēmas uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla vadīšanas procesa 

nodrošināšanā;  

• Prast ieviest progresīvus 

risinājumus un metodes 

uzľēmuma (iestādes, organizācijas 

u.c.) personāla vadības sistēmā;  

• Izprast īpašnieku intereses un 

integrēt tās uzľēmuma ( iestādes, 

organizācijas u.c.) personāla 

attīstības plānā;  

• Efektīvi pielietot jaunākās darba  

organizācijas formas un 

informācijas tehnoloģijas.  

• Sagatavot dokumentus;  

• Vadīt darba intervijas;  

• Prast izstrādāt un pielietot 

personāla novērtēšanas sistēmu;  

• Orientēties uzľēmuma ( iestādes, 

organizācijas u.c.) darbu 

reglamentējošos dokumentos, LR 

darba attiecību un darba 

aizsardzību reglamentējošos 

normatīvajos aktos.  

darbiniekus;  

• Būt līderim, vadīt 

komandas/grupas darbu;  

• Spēt risināt 

problēmsituācijas;  

• Argumentēti izteikt savu 

viedokli;  

• Efektīvi plānot un organizēt 

savu darbu;  

• Pārvaldīt valsts valodu 

augstākajā līmenī;  

• Spēt sazināties vismaz vienā 

svešvalodā;  

• Patstāvīgi apgūt jaunas 

zināšanas ;  

• Analizēt, sistematizēt, 

sintezēt un integrēt iegūto 

informāciju;  

• Lietot modernās informācijas 

iegūšanas, apstrādes un 

sistematizēšanas tehnoloģijas;  

• Sagatavot un sniegt 

prezentācijas ;  

• Sadarboties ar darbiniekiem, 

partneriem, īpašniekiem, masu 

saziľas līdzekļiem, valsts un 

sabiedriskajām institūcijām;  

• Rīkoties atbilstoši likumam 

un ētikas normām. 

 

Zināšanas 

 
Zināšanas  Zināšanu līmenis  

Priekšstats  Izpratne  Pielietošana  

Personāla vadība  

Organizāciju psiholoģija  

Personības psiholoģija  

Darba un darba aizsardzības tiesību sistēma  

Informātika un informācijas tehnoloģijas  
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Lietišķā saskarsme  

Svešvaloda  

Lietvedība  

Stratēģiskā vadīšana  

Analīzes skaitliskās metodes  

Statistika  

Projektu vadīšana  

Profesionālā ētika  

Uzľēmējdarbības tiesiskie pamati  

Ekonomika  

Kvalitātes sistēmu vadīšana  

Finansu un vadības grāmatvedība  

Tirgzinības ar akcentu uz organizācijas iekšējām sabiedriskām attiecībām 

Loģika  

 

 

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:  

• Eva Selga Latvijas personāla vadīšanas asociācijas viceprezidente, AS „Parekss banka” 

personāla daļas vadītāja;  

• Ţozita Beresľeva SIA „Latvijas Mobilais Telefons” personāla vadības direktore;  

• Ilma Zālīte SIA „Lattelekom” zināšanu resursu vadītāja , Latvijas personāla vadīšanas 

asociācijas Valdes locekle;  

• Inga Lapiľa Rīgas Tehniskās Universitātes Ekonomikas koledţas direktore;  

• Gunta Maurāne Rīgas Tehniskās Universitātes lektore;  

• Edgars Elksnis AS „Latvijas Dzelzceļš” ģenerāldirekcijas personāla daļas vadītājs;  

• Ilona Gehtmane-Hofmane Latvijas personāla vadīšanas asociācijas koordinatore.  

 

Konsultanti:  

• Aivars Kalniľš SIA „Lattelekom” personāla stratēģijas daļas direktors, Latvijas personāla 

vadīšanas asociācijas prezidents;  

• Inese Ešenvalde AS „Latvijas Krājbanka” viceprezidente, Latvijas personāla vadīšanas 

asociācijas Valdes locekle. 

 

Profesijas standarta eksperti:  

• I.Jaunzeme, Latvijas Darba devēju konfederācija;  

• L.Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, priekšsēdētāja vietniece;  

• U.Rusmanis, Valsts Administrācijas skola, direktors. 
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10.3. pielikums. Sadarbības līgums ar TNS 
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10.4. pielikums. Sadarbības līgums ar European School of Management 
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  10.5. pielikums 

  442 

10.5. pielikums. Programmas reklāmas buklets 
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10.6. pielikums. Kuldīgas filiāles Akreditācijas lapa 
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ALŪKSNES FILIĀLE 

10.7. pielikums. RPIVA filiāļu infrastruktūra 

Ēkas infrastruktūras nodrošinājums 

Ēkai 3.stāvi –  1.stāvā - banka, frizētava, veļas mazgātava 

 2.stāvā – biroja telpas, skolu psiholoģiskās palīdzības centrs 

 3.stāvā – SIA Gliks”,SIA „BGVJ”,  5 auditorijas t.sk. datorklase, lasītava, 

bibliotēka 

 Telpu nodrošinājums 

Pastāvīgi īrējam biroja telpas, 3 auditorijas, sākoties studijām īrējam 3 auditorijas 

papildus. Zāle ar klavierēm.  

RPIVA Alūksnes filiālē:kopējā telpu platība 395,2 m
2
  studiju telpas 312,1 m

2 

bibliotēka, lasītava 30,3 m
2
 darba kabineti 52,8 m

2  

 

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums
 

 2005./2006. 

studiju gads 

2006./2007. 

studiju gads 

2007./2008. 

studiju gads 

TV 1 1 1 

Video 1 1 1 

Kodoskops 4 5 5 

Ekrāns  1 1 1 

Videokamera - - - 

Radiomagnetofons 3 3 3 

Mūzikas centrs 1 1 1 

Kopētājs 1 1 1 

Fakss  1 1 1 

Multiprojektors  1 1 1 

Portatīvais dators - 1 1 

DVD - - 1 

Autotransports 1 1 1 

 

Bibliotēka 

Bibliotēkas un lasītavas platība 30,3 m
2
 

Datorklasē studentiem pieejami 16 datori  

Pieejamā periodika: laikraksti„Izglītība un Kultūra”,„Malienas Ziľas”,„Neatkarīgā Rīta 

Avīze” 
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 Ţurnāli „Kapitāls”„Office managere „Psiholoģijas pasaule „Skolotājs”  

„Latvijas ekonomists”, „Psiholoģija Mums” 

Studentiem ir iespēja izmantot pilsētas bibliotēkas lasītavā pieejamos periodikas izdevumus. 

 

Filiāle sadarbojas ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, regulāri  apmaināmies ar jaunāko 

saľemto grāmatu sarakstiem. 

 

Studiju programmai „Personāla vadība” nepieciešamā studiju literatūra. 

 Eksemplāri 

2006./2007. 

Eksemplāri 

2007./2008. 

Nosaukumi 

2006./2007. 

Nosaukumi 

2007./2008. 

Ekonomika 104 112 68 76 

Komercdarbība 98 120 62 78 

Mārketings 56 68 41 48 

Menedţments 47 58 38 33 

Biznesa komunikācija 24 32 15 17 

Nauda, bankas 38 44 17 21 

Grāmatvedība 43 44 27 28 

Statistika 37 38 22 23 

Lietvedība 19 26 13 17 

Informātika 27 28 17 18 

Psiholoģija 217 232 107 122 

Daţādi 1430 1541 1042 1106 

  

Studiju procesā izmantotās datorprogrammas 

MS Office 2003 – Words,  Excel, PowerPoint, Outlook, Acces, MS Project,MS Front Page, 

Corel Draw, Visual Basic 
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CĒSU FILIĀLE 
 

Darba telpas 

 Sekretariāts – 46 m
2
; 

 Deţūrtelpa, kopētava – 11 m
2
; 

 Garderobe – 19 m
2
 

 

Studiju telpas 

 

Auditorijas m
2
 Cilvēku ietilpība 

1. 80 80 

2. 78 80 

3. 22 21 

4. 34 36 

Informācijas centrs 35 27 

6. 45 36 

6.a 35  27 

7. 45 36 

8. 29 27 

10. 21 18 

11. 51 36 

Biblioteka (abonements, 

krātuve) 

49  

Lasītava 33  

Datorklase 46 20 

 

Pārējās telpas 

 Docētāju telpa – 20 m
2
; 

 Bibliotēka – 34 m
2
; 

 Psiholoģiskās palīdzības centrs – 46 m
2
; 

 Kafejnīca – 58 m
2
; 

 Pārvaldienieka -19 m
2
 

 Tualetes – 32 m
2
 (8 vietas). 

 

Tehniskais nodrošinājums 

Telefoni – 2 gab.;Faks – 1;Mobilais telefons – 1;Datori (sekretariātā) – 3;Printeri – 2;Kopētāji 

– 1;Kases aparāts – 1 
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Studiju tehniskais nodrošinājums 

Tāfeles – 11 gab.;Ekrāns – 2 gab.;Kodoskops – 4 gab.; 

TV – 2gab.;Video pleijeri – 2 gab.;Radiomagnetolas – 4 gab.; 

Radiomagnetolas un CD  - 3 gab.;Datori – 24 gab.;Datori informācijas centrā – 

13.Videoprojektors – 1 gab.;Diaprojektors – 1 gab.;Portatīvais dators – 1; 

Auto RENAULT THALIA – 1.gab. 

 

Speciālās literatūtas pārskats : 

Psiholoģijā – 540 gab.; 

Menedţmentā – 120 gab.; 

Sabiedriskās zinātnes -  458 gab.; 

Uzziľas literatūra – 58 gab. 
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BAUSKAS FILIĀLE 
 

Telpu nodrošinājum 

RPIVA Bauskas filiāle nomā no Bauskas 2. vidusskolas 12 klašu  telpas, datorklasi, 2 

telpas  birojam un rekreācijas telpas ar kopējo platību: 

 Studiju telpas- 534,44 m² 

 Darba kabineti – 20,8 m² 

 Rekreācijas un tualešu telpas- 151,5 +36,05m² 

 

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

 2005./2006. 

studiju gads 

2006./2007. studiju gads 2007./2008. 

Studiju gads 

TV Īrējam no 

telpu 

iznomātājiem 

Iegādāts televizors studiju 

procesa vajadzībām 

1 

Video Īrējam no 

telpu 

iznomātājiem 

Iegādāts video studiju 

procesa nodrošinājumam 

1 

DVD  Iegādāts DVD studiju 

procesa nodrošinājumam 

1 

Kodoskops 

 

4 4 4 

Ekrāns 

 

4 4 4 

Videokamera 

 

- - - 

Radio 

magnetofons  

 

3 3 3 

Mūzikas centrs 

 

1 1 1 

Kopētājs 

 

1 1 1 

Fakss  

 

1 1 1 

Multiprojektors 

 

1 1 1 

Portatīvais dators 

 

1 1 1 

Autotransports Peronīgais  Personīgais  Personīgais  

 

Studiju programmai nepieciešamā studiju literatūra 

 

Nr. 

p.k. 

Nozare Pamat- 

fonds 

Dāvinājumi 

 

Tālmācības 

materiāli 

Kopā 

1. Pedagoģija 207 145 56 408 

2. Psiholoģija 98 32 88 218 

3. Komercdarbības 177 42  219 
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org., t.s.mārketings 

un tirgzinības 

57 

4. Vadības zinības 34 2  36 

5. Sabiedriskās attiec. 

t.s.mārketings 

50 

14 

5 13 68 

6. Ētika 

Filozofija 

14 19 132 165 

7. Kultūras vēsture 

Reliģija 

20 27 118 165 

8. Latviešu valoda 

Lietvedība 

5 

8 

22 

5 

 27 

13 

9. Informātika 22 10  32 

10. Eiropas Savienība 14 30  44 

11. Svešvalodas 35 47  82 

12. Likumi 

Ergonomika 

4 8  12 

13. Dabas zinības 

Loģika 

4 19 53 76 

14. Politika,tiesības 16 2  18 

15. Mācību grāmatas 84    

16. Daţādas 15 35  50 

 Kopā 807 450 460 1717 

 

Bibliotēkas platība 20 m
2 

 

Studentiem pieejami šādi periodikas izdevumi: 

Psiholoģijas pasaule, Grāmatvedība un Ekonomika, Izglītība un Kultūra, Bauskas Dzīve, 

Kapitāls (2003.g), Offisa menedţeris. 

 

Filiālē studējošajiem ir pieejama automašīnu bezmaksas stāvvieta tiešā filiāles 

tuvumā. Studentiem tiek organizēta ēdināšana, ir kafejnīca, kuras atrodas studiju vietā. Ir ērta 

autobusu satiksme, studiju vieta atrodas 5 minūšu gājiena attālumā no Bauskas autoostas. 

Autobusu kustība ir ērta un intensīva, Bauska-  Rīga maršruti kursē ar 20 minūšu intervālu. 
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KULDĪGAS FILIĀLE 

 

Ēkas infrastruktūras nodrošinājums 

 

Ēkai 2.stāvi – 1.stāvā – biroja telpas, bibliotēka- lasītava, garderobe, 4 tualetes, 

 2 datorklases, 3 auditorijas 

 2.stāvā – 7 auditorijas, pasākumu zāle, 2 tualetes 

 

KOPĒJĀ TELPU PLATĪBA 1394,0 M
2 

STUDIJU TELPAS -  418,0 M
2 

BIBLIOTĒKA, LASĪTAVA –  40,2 M
2
 

DATORKLASE –NR.1 –  35,5 M
2
  

DATORKLASE –NR.2 -  27,7 M
2
 

DARBA KABINETI –   66,0 M
2 

 

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

 2006./2007. 

studiju gads 

2007./2008. 

studiju gads 

TV 1 1 

Video 1 1 

Kodoskops 3 3 

Ekrāns  9 10 

Videokamera - - 

Radiomagnetofons 4 4 

Mūzikas centrs 1 1 

Kopētājs 1 1 

Fakss  1 1 

Multiprojektors  1 1 

Portatīvais dators 1 1 

DVD - - 

Skeneris 1 1 

 

Bibliotēka 

 

Bibliotēkas  un lasītavas platība 40,2 m
2
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Grāmatu fonds.  

Datorklasē studentiem pieejami : 

MS Office 1998 - 15 datori  

MS Office 2003 - 22 datori 

 

Pieejamā periodika: laikraksti „Izglītība un Kultūra”,„Malienas Ziľas”,„Neatkarīgā Rīta 

Avīze” 

ţurnāli „Kapitāls”„Office managere „Psiholoģijas pasaule „Skolotājs”  

„Latvijas ekonomists”, „Psiholoģija Mums” 

Studentiem ir iespēja izmantot pilsētas bibliotēkas lasītavā pieejamos 

periodikas izdevumus. 

 

Filiāle sadarbojas ar Kuldīgas galveno bibliotēku, regulāri  apmainās ar jaunāko 

saľemto grāmatu sarakstiem. 

 

Studiju programmai nepieciešamā studiju literatūra. 

 Nosaukumi 

2006./2007. 

Nosaukumi 

2007./2008. 

Ekonomika 72 76 

Komercdarbība 53 67 

Mārketings 16 18 

Menedţments 21 29 

Biznesa komunikācija 11 19 

Nauda, bankas 13 22 

Grāmatvedība 32 36 

Statistika 20 22 

Lietvedība 9 14 

Informātika 31 35 

Psiholoģija 56 63 

Daţādi 1042 1352 

 

Studiju procesā izmantotās datorprogrammas 

MS Office 2003 – Words,  Excel, PowerPoint, Outlook Acces, MS Project,MS Front Page, 

Corel Draw, Visual Basic 
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TUKUMA FILIĀLE 
 

Telpu nodrošinājums   

 

Patstāvīgi īrējam biroja telpas, 7 auditorijas. 

RPIVA Tukuma filiālē: 

- kopējā telpu platība 422,2 m
2
 

- studiju telpas  319,2 m
2
 

- darba kabineti 103 m
2
 

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

 2006./2007. 

studiju gads 

2007./2008. 

studiju gads 

TV 1 1 

Video 1 1 

Kodoskops 3 3 

Ekrāns  4 4 

Radiomagnetofons 6 6 

Mūzikas centrs 2 2 

Kopētājs 1 1 

Fakss  1 1 

Multiprojektors  1 1 

Portatīvais dators 1 1 

 

Bibliotēka 

Bibliotēkas platība 20 m
2 

Datorklasē studentiem pieejami 15 datori  

 

Pieejamā periodika:  

   

             laikraksti                   „Diena” 

„Izglītība un kultūra” 

„Neatkarīgās Tukuma Ziľas” 

             ţurnāli                        „Kapitāls” 

„Psiholoģijas pasaule” 

 

Bibliotēkas kopējais fonds  1499 eksemplāri. 

 

Studentiem ir iespēja izmantot pilsētas bibliotēkas lasītavā pieejamos periodikas 

izdevumus. 
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Filiāle sadarbojas ar Tukuma pilsētas bibliotēku, regulāri  apmaināmies ar jaunāko 

saľemto grāmatu sarakstiem. 

 

Studiju programmai nepieciešamā studiju literatūra 

 Eksemplāri 

2006./2007. 

Eksemplāri 

2007./2008. 

Nosaukumi 

2006./2007. 

Nosaukumi 

2007./2008. 

Ekonomika 105 130 68 76 

Komercdarbība 98 128 62 78 

Mārketings 56 68 41 48 

Menedţments 47 58 38 33 

Biznesa 

komunikācija 

19 32 15 17 

Nauda, bankas 38 44 17 24 

Grāmatvedība 43 44 27 30 

Statistika 37 38 22 39 

Lietvedība 19 26 13 18 

Informātika 34 28 17 18 

Psiholoģija 217 232 107 124 

Daţādi 1430 1499 1042 1106 

  

Studiju procesā izmantotās datorprogrammas 

MS Office 2003 – Words,  Excel, PowerPoint, Outlook Acces, MS Project,MS Front Page, 

Corel Draw, Visual Basic 
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JĒKABPILS  FILIĀLE 

 
Ēkas infrastruktūras nodrošinājums 

Ēkai 3.stāvi – 3.stāvā – biroja telpas, bibliotēka, garderobe, 2 tualetes,1 datorklase, 3 

auditorijas. 

 KOPĒJĀ TELPU PLATĪBA 256,4 M
2
 

STUDIJU TELPAS -  205,4 M
2 

BIBLIOTĒKA – 25,2 M
2
 

STUDIJU TELPAS – 180,2 M
2 

DARBA KABINETI – 30,0 M
2 

 

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

 2007./2008. 

studiju gads 

TV 1 

Video 0 

Kodoskops 4 

Ekrāns  3 

Videokamera - 

Radiomagnetofons 5 

Mūzikas centrs 0 

Kopētājs 1 

Fakss  1 

Multiprojektors  1 

Portatīvais dators 1 

Printeris 2 

Skeneris 1 

Bibliotēka 

 

Bibliotēkas un lasītavas platība 25,2 m
2
 

Grāmatu fonds.  

Datorklasē studentiem pieejami : MS Office 2003 - 14 datori 

 

Jēkabpils filiālē ir bezvadu interneta pieslēgums, kas studentiem pieejams bez maksas. 
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Pieejamā periodika: laikraksti „Izglītība un Kultūra”,„Brīvā Daugava”, „Diena”(ar 

pielikumiem) 

ţurnāli „Kapitāls”, „Psiholoģijas pasaule”,  „Skolotājs”  „Latvijas 

ekonomists”, „Psiholoģija Mums”, “Latvijas tirgotājs”, 

“Grāmatvedība un ekonomika”, “Bilance” 

Studentiem ir iespēja izmantot pilsētas bibliotēkas lasītavā pieejamos 

periodikas izdevumus. 

 

Filiāle sadarbojas ar Jēkabpils galveno bibliotēku, regulāri  apmainās ar jaunāko 

saľemto grāmatu sarakstiem. 

 

Studiju programmai nepieciešamā studiju literatūra. 

 Nosaukumi 

2007./2008. 

Ekonomika 157 

Komercdarbība 200 

Mārketings 70 

Menedţments 30 

Biznesa komunikācija 15 

Nauda, bankas 10 

Grāmatvedība 20 

Statistika 8 

Lietvedība 30 

Informātika 8 

Psiholoģija 250 

Daţādi 1125 

 

Studiju procesā izmantotās datorprogrammas 

MS Office 2003 –  Words,  Excel, PowerPoint, Outlook Acces, MS Project,MS Front Page, 

Corel Draw, Visual Basic 
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RPIVA LIEPĀJAS FILIĀLE 

Telpu nodrošinājums: 

RPIVA Liepājas filiāles kopējā telpu platība ir 291,6 m
2
, no tām 

 Telpu 

skaits 
Platība, m

2
 Vietu skaits 

auditorijās 

Studiju telpas  152,2  

Darba kabineti  34,5  

Bibliotēka  23,4  

 

Studiju procesa tehniskias nodrošinājums 

 2005./2006. 

studiju gads 

TV 1 

Video 1 

Kodoskops 3 

Ekrāns 2 

Radiomagnetofons 2 

Kopētājs 1 

Fakss 1 

Datu videoprojektors 1 

Portatīvais dators 1 

Dators 16 

 

Nodrošinājums ar studiju literatūru: 

Bibliotēka atrodas biroja telpā, kuras kopējā platība ir 23,4 m . Kā lasītavu studenti 

izmanto 

datorklasi, kurā ir 16 darba vietas un pastāvīgs INTERNET pieslēgums. Liepājas filiāles 

bibliotēkā ir 666 grāmatas, no tām studiju programmā "Personāla vadība” izmantojamās: 
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Nozare                                   Skaits 

Informācijas tehnoloģijas 17 

Vadībzinības 118 

Psiholoģija 15 

Ekonomika 68 

Finanses, grāmatvedība 26 

Kopā: 234 

 

Pieejama periodika: 
No 2003. gada Liepājas filiāle abonē ţurnālu "Kapitāls", no 2005. gada abonē 

ţurnālus 

,,Bilance" un ,,Grāmatvedība un ekonomika"; 

„Psiholoģijas pasaule". 
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RPIVA VENTSPILS FILIĀLE 

 
Telpu nodrošinājums: 

RPIVA Ventspils filiāles kopējā telpu platība ir 229.88 m
2
, no tām: 

 

 Telpu 
skaits 

Platība, m
2
 Vietu skaits 

auditorijās 

Studiju telpas  113.32  

Darba kabineti  106.56  

Bibliotēka  10,0  

 

 

Studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums 
 

 

 

Nodrošinājums ar studiju literatūru: 

Mācību literatūra: 

Bibliotēkas kopējais fonds ir 853 eksemplāri no kurām 365 ir piemērotas 2. līmeľa profesionālās 

studiju programmas „ Personāla vadība " īstenošanai. 

 2005./2006. 
studiju gads 

TV 1 

Kodoskops  

Tāfele 3 

Videomagnetofons 1 

Magnetola 1 

Mūzikas centrs 1 

Kopētājs 1 

Datu videoprojektors 1 

Portatīvais dators 1 

Dators 17 
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Pozīcijas pa jomām Nosaukumu 

skaists 

Eksemplāru 

skaits 

Ekonomika 53 57 

Matemātika 2 4 

Grāmatvedība 11 14 
Personāla vadība 10 18 

IT 22 23 

Uzľēmējdarbība 13 15 

Bizness 11 20 

Finanses 14 23 

Statistika 7 8 

Lietvedība 6 7 

Saskarsme, Lietišķā etiķete 9 9 

Retorika 6 8 

Ētika 8 13 

Psiholoģija 38 50 

Tiesības 13 20 

Mārketings 35 48 

 

Pieejama periodika: 

,,Ventas Balss", ,,Izglītība un kultūra". 

 


