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RPIVA SENĀTA LĒMUMS PAR 1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS „SABIEDRISKĀS
ATTIECĪBAS” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA APSTIPRINĀŠANU

Pieejams drukātā veidā

1. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
STUDIJU PROGRAMMAS “SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS” VISPĀRĪGS
RAKSTUROJUMS
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (turpmāk tekstā RPIVA) Pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sabiedriskās attiecības” (41342)
tika licencēta 2004.gada 1.aprīlī (licences nr.04053–7) un akreditēta ar 2006.gada 28.jūnija
lēmumu Nr.1053 (akreditācijas lapa Nr. 031-1030), kā arī pārakreditēta 2008.gada 26.novembrī.
Kopš iepriekšējā akreditācijas perioda programmā notikusi viena būtiska un dažas
nebūtiskas izmaiņas. Būtiskā izmaiņa – samazināts programmas apjoms no 100 kredītpunktiem
(kp) uz 80 kp, un līdz ar to mainījies studiju programmas īstenošanas ilgums no 2 gadiem un 7
mēnešiem uz 2 gadiem un 3 mēnešiem (Izmaiņu analīze lasāma ziņojuma punktā 2.1.). Pēc šāda
studiju plāna programma tiks realizēta studentiem, kas iestāsies augstskolā 2010./2011.studiju
gadā, savukārt 2008./2009. studiju gadā imatrikulētajiem studentiem ir piemērots pārejas plāns
92 kp apjomā (Studiju plānus skat. 5.pielikumā)
Programmas būtiskās izmaiņas tika veiktas, lai:
1) padarītu RPIVA pirmā līmeņa studiju programmu „Sabiedriskās attiecības”
konkurētspējīgāku (studentu vēlme – īsākā laikā iegūt kvalifikāciju) salīdzinājumā ar
citām Latvijā īstenojamām pirmā līmeņa studiju programmām, kuras piedāvā iegūt
kvalifikāciju „Sabiedrisko attiecību speciālists”. Izdarot salīdzinājumu ar šīm
programmām (skat. 1. tabulu), var secināt, ka visu pārējo programmu apjoms ir 80 kp vai
84 kp. Tas atbilst 2001.gada 20.marta LR Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.141
"Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu", kuros
noteikts, ka programmas apjoms var būt no 80 līdz 100 kredītpunktiem;
2) pašreizējos ekonomiskajos apstākļos radītu studentiem iespēju ātrāk iegūt augstāko
izglītību un kvalifikāciju un līdz ar to ātrāk piedāvāt sevi darba tirgū kā kvalificētu
sabiedrisko attiecību speciālistu.
1. tabula Programmu salīdzinājums pēc studiju ilguma un kredītpunktu skaita
Augstskola/
Studiju
programmas
nosaukums
Studiju
īstenošanas
ilgums
Apgūstamo
kredītpunktu
apjoms

RPIVA/
Sabiedriskās
attiecības
2008.g.
akreditētajā
programmā
NL – 2 gadi 7
mēneši

RPIVA/
Sabiedriskās
attiecības
2010/2011.
studiju gadā
imatrikulētiem
NL – 2 gadi 3
mēneši

100

80

Alberta
koledža/
Sabiedriskās
attiecības

Liepājas
universitāte/
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Turība/
Sabiedriskās
attiecības

PL – 2 gadi
NL – 2 gadi 5
mēneši
80

PL – 2 gadi
NL – 2 gadi
6 mēneši
80

NL – 2 gadi 4
mēneši

Biznesa
vadības
koledža/
Sabiedriskās
attiecības un
reklāma
NL – 2 gadi 6
mēneši

80

84

Programmu izvērstāks salīdzinājums atspoguļots 4.pielikumā.
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Veicot šīs izmaiņas programmā, domāts par to, lai programma nezaudētu kvalitāti, kā arī
saglabātu atbilstību pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas
„Sabiedrisko attiecību speciālists” standartam.
Veicot izmaiņas programmā, arī saglabāta studiju programmas specifika. Tā piedāvā
studijas tuvu mājām Rīgā un RPIVA filiālēs, kas pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir īpaši
svarīgi, jo studentiem nav nepieciešami lieli ceļa izdevumi un nav jāpārtrauc pamatdarbs. Studiju
programma piedāvā iegūt jaunu kvalifikāciju vai pilnveidot savas zināšanas sabiedrisko attiecību
specialitātē gan tiem, kuri paralēli studijām strādā šajā vai citā specialitātē, gan tiem, kuri šobrīd
ir bez darba.

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis kopš iepriekšējā akreditācijas perioda nav mainījies, jo
jau sākotnēji tas tika saskaņots ar sabiedrisko attiecību speciālista profesijas standartu.
Studiju programmas uzdevumi ir konkretizēti, atbilstoši programmas izmaiņām.
Programmas uzdevumu salīdzinājumu tabulu skat. apakšnodaļas beigās.
Studiju programmas mērķis:
Sagatavot kvalificētus sabiedrisko attiecību speciālistus, kas spēj pildīt sabiedrisko
attiecību speciālista profesijas standartā noteiktos pienākumus un sekmēt dažādu publiku atbalstu
organizācijas darbībai.
Studiju programmas uzdevumi:
1.Nodrošināt studentiem iespēju iegūt vispusīgas, sabiedrisko attiecību speciālista profesijas
standartam atbilstošas zināšanas un prasmes, piedāvājot aktuālu studiju kursu saturu,
nepieciešamos studiju materiālus un pieaicinot profesionālus lektorus;
2.Nodrošināt studentiem iespēju iegūt pamatzināšanas un izpratni par valsts un sabiedrības
pārvaldi, politiskajiem procesiem valstī, psiholoģiju, socioloģiju, mārketingu, likumdošanu;
3.Nodrošināt studentiem iespēju apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītas zināšanas un
prasmes – darbs ar datoru, latviešu valodas kultūras izpratne, svešvalodu zināšanas, spēja
strādāt komandā, prezentācijas prasmes, projektu vadības prasmes, izpratni par
uzņēmējdarbību;
4.Nodrošināt studentiem iespēju iegūt profesionālajai darbībai sabiedriskajās attiecībās
nepieciešamās zināšanas un prasmes, tajā skaitā prasmes novērot un analizēt sabiedriskās
attiecības organizācijā, orientēties publikācijās un veikt plašsaziņas līdzekļu monitoringu,
pētīt mērķauditoriju viedokli, apkopot aktuālo informāciju par sabiedriskajām attiecībām
Latvijā, prasmes izvēlēties un lietot situācijai atbilstošas sabiedrisko attiecību metodes, veikt
sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus organizācijā;
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5.Rosināt studentus turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes tālākās studiju pakāpēs
pašmācības ceļā, kā arī apmeklējot sabiedrisko attiecību darbam veltītas konferences, kursus
un seminārus, iesaistīties sabiedrisko attiecību profesionāļu organizāciju darbībā.
2.tabula Studiju programmas uzdevumi 2008.gadā akreditētajā un 2010.gadā akreditācijai
piedāvātajā programmā.
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Studiju programmas uzdevumi
2008.gadā
Nodrošināt studentiem iespēju
iegūt vispusīgas, sabiedrisko
attiecību speciālista profesijas
standartam atbilstošas zināšanas un
prasmes, piedāvājot aktuālu studiju
kursu saturu, nepieciešamos studiju
materiālus un pieaicinot
profesionālus lektorus;
Nodrošināt studentiem iespēju
iegūt pamatzināšanas un izpratni
par valsts un sabiedrības pārvaldi,
politiskajiem procesiem valstī,
psiholoģiju, socioloģiju,
mārketingu;
Dot iespēju studentiem apgūt
mūsdienu darba tirgū pieprasītas
zināšanas un prasmes – darbs ar
datoru, latviešu valodas kultūras
izpratne, svešvalodu zināšanas,
spēja strādāt komandā, saskarsmes
prasmes, prezentācijas prasmes,
projektu vadības prasmes, izpratni
par uzņēmējdarbību;
Nodrošināt studentiem iespēju
iegūt profesionālajai darbībai
sabiedriskajās attiecībās
nepieciešamās zināšanas un
prasmes, tajā skaitā prasmes
novērot un analizēt sabiedriskās
attiecības organizācijā, orientēties
publikācijās un veikt plašsaziņas
līdzekļu monitoringu, pētīt
mērķauditoriju viedokli, apkopot
aktuālo informāciju par
sabiedriskajām attiecībām Latvijā,
prasmes izvēlēties un lietot
situācijai atbilstošas sabiedrisko
attiecību metodes;
Īstenot prakšu sistēmu, lai
nodrošinātu studentiem iespēju
apgūt sabiedrisko attiecību
speciālistam nepieciešamās
profesionālās prasmes novērojumu,
pētījumu, un sabiedrisko attiecību
speciālista pienākumu veikšanā
organizācijās, gadījumu izpētē,
intervēšanā;
Rosināt topošos sabiedrisko
attiecību studentus īstenot ētiskas
sabiedriskās attiecības, pārzināt un
ievērot likumu prasības;

Studiju programmas uzdevumi
2010.gadā
Nodrošināt studentiem iespēju iegūt
vispusīgas, sabiedrisko attiecību
speciālista profesijas standartam
atbilstošas zināšanas un prasmes,
piedāvājot aktuālu studiju kursu
saturu, nepieciešamos studiju
materiālus un pieaicinot profesionālus
lektorus;
Nodrošināt studentiem iespēju iegūt
pamatzināšanas un izpratni par valsts
un sabiedrības pārvaldi, politiskajiem
procesiem valstī, psiholoģiju,
socioloģiju, mārketingu,
likumdošanu;
Nodrošināt studentiem iespēju apgūt
mūsdienu darba tirgū pieprasītas
zināšanas un prasmes – darbs ar
datoru, latviešu valodas kultūras
izpratne, svešvalodu zināšanas, spēja
strādāt komandā, prezentācijas
prasmes, projektu vadības prasmes,
izpratni par uzņēmējdarbību;
Nodrošināt studentiem iespēju iegūt
profesionālajai darbībai sabiedriskajās
attiecībās nepieciešamās zināšanas un
prasmes, tajā skaitā prasmes novērot
un analizēt sabiedriskās attiecības
organizācijā, orientēties publikācijās
un veikt plašsaziņas līdzekļu
monitoringu, pētīt mērķauditoriju
viedokli, apkopot aktuālo informāciju
par sabiedriskajām attiecībām Latvijā,
prasmes izvēlēties un lietot situācijai
atbilstošas sabiedrisko attiecību
metodes, veikt sabiedrisko attiecību
speciālista pienākumus organizācijā;

Komentāri
Nav izmaiņu

Papildināts no agrākā
7.uzdevuma

Nav izmaiņu

Papildināts no agrākā
5.uzdevuma. Agrākais
5.uzdevums likvidēts, jo
dublējās ar 4.

Likvidēts.

Likvidēts.
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7.

Rosināt studentus turpināt
pilnveidot savas zināšanas un
prasmes tālākās studiju pakāpēs
pašmācības ceļā, kā arī apmeklējot
sabiedrisko attiecību darbam
veltītas konferences, kursus un
seminārus, iesaistīties sabiedrisko
attiecību profesionāļu organizāciju
darbībā.

Rosināt studentus turpināt pilnveidot
savas zināšanas un prasmes tālākās
studiju pakāpēs pašmācības ceļā, kā
arī apmeklējot sabiedrisko attiecību
darbam veltītas konferences, kursus
un seminārus, iesaistīties sabiedrisko
attiecību profesionāļu organizāciju
darbībā.

Nav izmaiņu. Tagad 5.
uzdevums

1.2. Imatrikulācijas noteikumi
Imatrikulācijas noteikumi kopš iepriekšējā akreditācijas perioda nav mainījušies.
Imatrikulācijas kārtību pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Sabiedriskās
attiecības” nosaka RPIVA Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība pilna un
nepilna laika studijās (publicēti RPIVA mājas lapā), kas katru gadu tiek izdoti saskaņā ar LR
Augstskolu likuma 46. un 47. panta prasībām, LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada
27. novembra instrukciju Nr. 8, 2004. gada 23. septembra IZM instrukciju Nr. 4 un MK
noteikumiem Nr. 846.
Tiesības studēt pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā “Sabiedriskās
attiecības” nepilna laika klātienes studijās ir tiem reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību un
atbilst RPIVA uzņemšanas noteikumu prasībām.

1.3. Studiju procesa ilgums un īstenošanas vietas
Kā jau minēts ziņojuma 1.punktā pie programmas vispārējā raksturojuma, studiju
programmas apjoms tiek mainīts uz 80 kredītpunktiem (iepriekš 100 kp). Izmaiņu
pamatojums atspoguļots punktā 2.1..
Viens kredītpunkts atbilstoši Augstskolu likumam paredz studējošā darba apjomu – 40
akadēmiskās stundas.
Programmas apguves laiks ir 2 gadi 3 mēneši.
Programma tiek īstenota RPIVA ēkā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, LV-1083 un augstskolas
filiālēs – Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā, Alūksnē.

1.4. Prasības kvalifikācijas iegūšanai
Studiju programma „Sabiedriskās attiecības” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma, kuru apgūstot iegūst 4. līmeņa kvalifikāciju „Sabiedrisko attiecību
speciālists”.
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Veicot programmas izmaiņas, samazinājies kvalifikācijas iegūšanai apgūstamo
kredītpunktu skaits.
Lai iegūtu kvalifikāciju, studentam pilnībā jāizpilda studiju plāns:


Jāapgūst vispārizglītojošie studiju kursi 20 kredītpunktu apjomā (iepriekš – 32

kp);


Jāapgūst nozares studiju kursi 36 kredītpunktu apjomā, tajā skaitā brīvās izvēles

kursi 2 kredītpunktu apjomā (jāizvēlas studiju kursi no RPIVA piedāvājuma) (iepriekš – 42
kp);


Praktiskās iemaņas jāapgūst praksēs 16 kredītpunktu apjomā (nav izmaiņu);



Jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs 8 kredītpunktu apjomā (iepriekš – 10

kp).
Diplomu par pirmā līmeņa augstāko izglītību un sabiedrisko attiecību speciālista
kvalifikāciju var iegūt, ja sekmīgi nokārtoti visi studiju priekšmeti un tajos iegūti 80
kredītpunkti, no kuriem 16 kp ir izpildot prakšu uzdevumus un 8 kp – izstrādājot un aizstāvot
kvalifikācijas darbu, kur iegūtais vērtējums ir ne zemāks kā 4 balles.

1.5. Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Tā kā studiju programmas atbilstība Sabiedrisko attiecību speciālista profesijas
standartam nav mainījusies, studiju procesā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes
nav mainījušās.
Ievērojot to, ka studiju programmas absolventi pēc programmas beigšanas strādā kā
organizāciju (uzņēmumu) sabiedrisko attiecību speciālisti, studenti mācību procesā tiek orientēti
uz šādu darba tirgum nepieciešamu zināšanu un prasmju apguvi:
Zināšanas:


Sabiedriskajās attiecībās;



Komunikācijas teorijās;



Mārketinga komunikācijā;



Politoloģijā;



Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošanā, darba

likumdošanā;


Socioloģijā;



Žurnālistikā;



Psiholoģijā;



Valsts valodā;



Svešvalodā.
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Prasmes:


Orientēties aktuālos LR un ES ekonomiskās un politiskās dzīves procesos;



Analizēt sabiedrisko attiecību veidošanu organizācijā, organizācijas iekšējo un

ārējo komunikāciju, atklāt problēmas un ieteikt to risinājumus;


Komunicēt ar organizācijas iekšējām un ārējām mērķauditorijām, izmantojot

diferencētu pieeju un komunikatīvās stratēģijas;


Lietot dažādas sabiedrisko attiecību metodes;



Sagatavot un sniegt prezentācijas;



Veidot attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem;



Lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;



Lietot kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes, veikt un analizēt intervijas;



Lietot žurnālistikā pielietojamās materiāla vākšanas, sistematizēšanas un analīzes

tehnikas;


Strādāt komandā;



Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.

Studiju programmas apguve sagatavo absolventus sabiedrisko attiecību speciālista
darbam un veido šādas attieksmes:


Precizitāte sabiedrisko attiecību darbā;



Sabiedrisko attiecību, iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanas starp organizāciju un

mērķauditorijām nozīmīguma izpratne;


Izpratne par ētikas principu ievērošanas nepieciešamību sabiedrisko attiecību darbā;



Labvēlīga un ieinteresēta attieksme pret kolēģiem, klientiem, citām mērķauditorijām;



Atbildības izjūta par savu darbību,



Motivācija profesionāli pilnveidoties.
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2. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA
2.1. Akreditācijas periodā veiktās izmaiņas un to pamatojums
Kā jau minēts programmas ziņojuma 1.punktā, pašnovērtējuma periodā laika posmā no
2008. līdz 2010. gada pavasarim programmā veikta viena būtiska un vairākas nebūtiskas
izmaiņas. Būtiskā izmaiņa – programmas apjoma samazinājums no 100 kp uz 80 kp - veikta,
pētot augstākās izglītības un darba tirgus situāciju, kā arī veicot RPIVA studiju programmas
„Sabiedriskās attiecības” salīdzinājumu ar citām Latvijā īstenojamām studiju programmām,
kuras piedāvā iegūt Sabiedrisko attiecību speciālista kvalifikāciju. Īstenojot izmaiņas, RPIVA
piedāvās programmas „Sabiedriskās attiecības” studentiem līdzšinējo 2 gadu un 7 mēnešu vietā
iegūt kvalifikāciju 2 gados un 3 mēnešos un līdz ar to ātrāk iekļauties darba tirgū ar kvalifikāciju
un augstākās izglītības diplomu.
Nebūtiskās izmaiņas programmā attiecas uz kursu nosaukumu precizēšanu un kursu
apjoma maiņu.
Apstiprinot šo akreditācijas ziņojumu, tiek apstiprinātas arī būtiskās izmaiņas programmā
tiem studentiem, kuri augstskolā tiks uzņemti 2010./2011. studiju gadā.
Savukārt tie studenti, kuri sākuši studijas 2008./2009.studiju gadā, RPIVA programmu
apgūs, īstenojot pārejas plānu – 92 kp apjomā (pārejas plāns un studiju plāns studentiem, kas
iestāsies programmā 2010./2011. studiju gadā, publicēts 5. pielikumā).
3. tabulā attēlotas programmas izmaiņas pārejas plānā un studentiem, kas studijas uzsāks
2010./2011. studiju gadā. 4. tabulā parādīti programmas uzlabojumi, pildot iepriekšējās
akreditācijas Novērtēšanas komisijas ekspertu izteiktos aizrādījumus.
3.tabula Studiju plānā veiktās izmaiņas
N.
p.k
.

Kursa nosaukums
2008.gadā akreditētajā
programmā

KP
skaits
100
32

1.

Kopā kredītpunkti
Vispārizglītojošie
studiju kusi
Komunikācijas pamati

2.
3.
4.

Biznesa svešvaloda
Mārketings
Sociālā psiholoģija

4
4
2

5.

Sabiedrisko attiecību
pētījumu metodoloģija

2

4

2008./2009. studiju
gadā imatrikulēto
studentu
Pārejas plāns
92
30

Kursa nosaukums
Studentiem, kuri
tiks imatrikulēti
2010./2011.st. g.

Komunikācijas
pamati
Biznesa svešvaloda
Mārketings
Sociālā psiholoģija

Komunikācijas
pamati
Biznesa svešvaloda
Mārketings
Kurss likvidēts

4

Nav izmaiņu

4
4
0

Sabiedrisko
attiecību pētījumu
metodes 3kp

Sabiedrisko
attiecību pētījumu
metodes

3

Nav izmaiņu
Nav izmaiņu
Profesijas standarts
neparedz apgūt
zināšanas sociālajā
psiholoģijā
Vērtējot studentu
prasmes pētījumu
īstenošanā prakšu un
kvalifikācijas darbos,
secināts, ka
nepieciešams

KP
skai
ts

Komentāri

80
20

12

6.
7.
8.

Uzņēmējdarbības
vadība
Latviešu valoda un
runas kultūra
Lietišķā informātika

4
2
4

Uzņēmējdarbības
vadība 3 kp
Latviešu valoda un
runas kultūra
Lietišķā
informātika

Uzņēmējdarbības
ekonomika
Latviešu valodas
kultūra
Lietišķā
informātika

2
2
2

9.
10.
11.

Socioloģija
Politoloģija
Ētika un
profesionālisms

2
2
2

Socioloģija
Politoloģija
Kurss likvidēts
kursa tēmas apgūst
citos kursos

Socioloģija
Politoloģija
Kurss likvidēts

2
2
0

12.

Organizāciju
psiholoģija
Nozares studiju kursi
Ievads sabiedriskajās
attiecībās

2

Biznesa un vadības
psiholoģija 2 kp
38
Ievads
sabiedriskajās
attiecībās

Biznesa un vadības
psiholoģija

2

14.

Sabiedrisko attiecību
teorētiskie pamati

4

Sabiedrisko
attiecību teorētiskie
pamati

Sabiedrisko
attiecību plānošana
un organizēšana

4

15.

Sabiedriskās attiecības
praksē

4

Uzstāšanās plašsaziņas
līdzekļos

4

Sabiedrisko
attiecību darba
metodes
Attiecības ar
plašsaziņas
līdzekļiem

4

16.

Sabiedrisko
attiecību darba
metodes 3 kp
Attiecības ar
plašsaziņas
līdzekļiem 3 kp

17.

Žurnālistikas pamati

4

Žurnālistikas
pamati

Žurnālistikas
pamati

3

18.

Sabiedrisko attiecību
juridiskie aspekti

4

Sabiedrisko
attiecību juridiskie
aspekti 3 kp

Sabiedrisko
attiecību juridiskie
aspekti

3

19.

Prezentācijas iemaņu
treniņš

4

Prezentācijas
iemaņu treniņš

Prezentācijas
iemaņu treniņš

3

20.

Sociālpsiholoģiskais

4

Nav izmaiņu

Kurss likvidēts

0

13.

40
2

Kurss likvidēts

36
0

3

padziļināt studentu
zināšanas un prasmes
pētījumu metožu
īstenošanā. Tādēļ
palielināts kursa
apjoms. Tas atbilst
arī iepriekšējās
akreditācijas ekspertu
norādījumiem.
Precizēts kursa
nosaukums un saturs.
Precizēts kursa
nosaukums
Samazināts kursa
apjoms, jo lielākajai
daļai studentu jau ir
labas datorprasmes
Nav izmaiņu
Nav izmaiņu
Profesionālās ētikas
tēma tiek apgūta
kursā „Sabiedrisko
attiecību metodes”
Kursa saturs
saglabājas.
Kursa tēmas dublējās
ar citiem kursiem,
tādēļ, samazinot
apgūstamo KP
daudzumu, kurss tiek
likvidēts
Kursa nosaukums
precizēts atbilstoši
kursa saturam un
ievērojot ekspertu
norādījumus.
Kursa nosaukums
precizēts atbilstoši
kursa saturam
Precizēts kursa
saturs, lai tas
nedublētos ar citiem
kursiem. Atbilstoši
saturam precizēts
kursa nosaukums
Precizējot kursa
saturu, lai tas
nedublētos ar citiem
kursiem, samazināts
kursa apjoms.
Ieviešot efektīvākās
mācību metodes,
rasta iespēja saīsināt
kursa apgūšanas
laiku, nemainot kursa
saturu
Ieviešot efektīvākās
mācību metodes,
rasta iespēja saīsināt
kursa apgūšanas
laiku, nemainot kursa
saturu
Profesijas standarts
13

video treniņš
21.

Mārketinga psiholoģija

2

Kurss likvidēts

Kurss likvidēts

0

22.
23.

Reklāma
Projektu vadība

4
2

Reklāma
Projektu vadības
pamati 2 kp

Reklāma
Projektu vadības
pamati

4
2

24.

Izvēles studiju kurss

2

Prakses

16

Izvēles studiju
kurss
Prakses

2

Pr
ak
ses

Izvēles studiju
kurss
Prakses

29.

Kvalifikācijas darbs

10

Kvalifikācijas
darbs 8 kp

Kvalifikācijas
darbs

8

16

neprasa apgūt šādas
prasmes
Šī kursa tēmas tiek
apgūtas kursos
„Mārketings” un
„Reklāma”
Nav izmaiņu
Atbilstoši saturam
precizēts kursa
nosaukums
Nav izmaiņu
Nav izmaiņu prakšu
apjomā. Lai likvidētu
prakšu
sadrumstalotību,
prakšu skaits tiek
samazināts no 4 uz 3
praksēm.
Atbilstoši MK
noteikumos
noteiktajam apjomam

4. tabula. Programmā izdarītās izmaiņas un komentāri, pildot Novērtēšanas komisijas ekspertu
anketā izteiktos aizrādījumus.
N.p.k.
1.

Ekspertu aizrādījumi
Relatīvi liela akadēmiskā personāla
mainība. Neizdodas būtiski kāpināt
tā akadēmisko kvalifikāciju.

2.

Mācību procesā lēnām tiek
ieviestas modernās informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas. Netiek
nodrošināta piekļuve
akadēmiskajām datu bāzēm
internetā.
Aktīvi tiek izmantotas metodes, kas
vērstas uz praktisko SA darba
iemaņu un prasmju apguvi.
Mazāka uzmanība tiek veltīta
pētnieciskā darba iemaņu un
prasmju apguvei.
Jānodrošina aktuālākās literatūras
iekļaušana studiju procesā it īpaši
angļu valodā.
Nenotiek studentu apmaiņa ar citām
augstskolām

4.

5.

6.

Komentārs
Ar sabiedriskajām attiecībām un komunikāciju
saistītos priekšmetos personāla mainības nav. Ļoti
maz mainījies personāls arī citos kursos.
Laikā kopš iepriekšējās akreditācijas pieaudzis ar
komunikāciju saistīto publikāciju un uzstāšanos
skaits. Viena programmas docētāja ieguvusi doktora
grādu.
Modernās tehnoloģijas izmanto visi docētāji kursu
pasniegšanā, sarakstē ar studentiem, izmanto arī
studenti.
Studentiem ir pieeja 7 dažādām datu bāzēm. (Skat.
Informāciju par RPIVA bibliotēku)
Kursa „Sabiedrisko attiecību pētījumu metodes”
apjoms ir palielināts uz 3 kp. Arī citos kursos un
praksēs, kā arī kvalifikācijas darba tapšanas laikā,
tiek pievērsta uzmanība pētniecības metožu apguvei
un pētnieciskā darba prasmju apguvei.
Literatūras daudzums sabiedriskajās attiecībās un
komunikācijā gan latviešu, gan angļu valodā tiek
arvien papildināts.
2009./2010. studiju gada 1.semestrī viena
programmas studente studēja apmaiņas programmā
Nitras universitātē Slovākijā.

2.2 Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un
uzdevumiem
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Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sabiedriskās
attiecības” pilnībā 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.
Saskaņā ar augstskolas definēto mērķi studiju programmā ir iekļauti studiju priekšmeti,
kas nodrošina studentiem profesijas standartā nepieciešamās zināšanas, prasmes, attieksmes.
Prakses studiju laikā nostiprina studentu gatavību profesionālajai darbībai.

2.3 Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānisms
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana tiek īstenota šādos virzienos:


RPIVA regulāri notiek RPIVA stratēģiskie semināri, kur studiju programmas kvalitāte

un attīstība tiek analizēta visas akadēmijas stratēģiskās attīstības kontekstā.


Studiju programmas kvalitāti un vēlamo attīstības dinamiku nodrošina regulāra

programmas analīze Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdēs, Psiholoģijas fakultātes
Domē, kā arī docētāju ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu izstrāde un programmas ikgadējā
pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde un apstiprināšana akadēmijas Studiju padomē un Senātā.


Programmas iekšējā kvalitāte tiek nodrošināta, studiju programmas direktoram regulāri

apspriežoties ar studiju kursu docētājiem par studiju programmas realizācijas problēmām un
pilnveidošanas jautājumiem. Docētāji tiek iepazīstināti ar studentu aptauju rezultātiem un tiek
diskutēts par iespējām pilnveidot studiju programmu.


Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek nodrošināta, programmas

direktoram regulāri tiekoties ar studentu grupām, atbildot uz jautājumiem un skaidrojot dažādus
ar studijām saistītus jautājumus ar e-pasta palīdzību, izmantojot studējošo aptaujas, kurās
studenti novērtē gan studiju programmu kopumā, gan atsevišķus studiju kursus un docētājus.
Gan pārrunās, gan aptaujās 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 akadēmijas filiālēs, nosaka RPIVA struktūrvienību savstarpējās mijiedarbības
zonas un atbildību par atsevišķiem studiju procesa īstenošanas etapiem. Sīkā.k iepazīties ar
atsevišķo struktūrvienību nolikumiem var RPIVA elektroniskajā rokasgrāmatā.


Lai nodrošinātu efektīvu dokumentācijas apriti, akadēmijā ir izstrādāts studiju

programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas atbildīgo
struktūrvienību sadalījums.

15



Lai nodrošinātu RPIVA darba un līdz ar to arī studiju programmas kvalitāti RPIVA

Personāla nodaļa vienu reizi studiju gadā veic darbinieku novērtēšanu saskaņā ar RPIVA
pieņemto „Darbinieku darba un tā rezultātu novērtēšanas kārtību”.
Tabulu par programmas dokumentācijas atrašanās vietu skat. 10. pielikumā.
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3. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
3.1.Studiju metodes un formas
Studiju programmas īstenošanu nosaka 2007.gada 26.novembrī RPIVA Senātā
apstiprinātais Nolikums par studijām RPIVA, studiju programmas „Sabiedriskās attiecības”
saturs un studiju plāni, kurus izskata Psiholoģijas fakultātes Dome un apstiprina studiju
prorektors.
Izvērtējot programmas praktisko īstenošanu, jāatzīmē, ka pašnovērtējuma periodā
pasniegšanas metodes ir kļuvušas daudzveidīgākas, studiju darbā pārsvarā tiek izmantotas
modernās tehnoloģijas,

multimediālās prezentācijas, tiek

pievērsts vairāk uzmanības

praktiskajiem piemēriem, praktiskajām nodarbībām un studentu patstāvīgajiem darbiem.
Pasniegšanas metodes izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas, kas tiek fiksēta
studiju kursa aprakstā. Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Pašnovērtējuma ziņojuma
2.pielikumā.
Īstenojot programmu, tiek izmantotas studiju programmas specifikai atbilstošas
pasniegšanas metodes un formas – auditoriju nodarbības (lekcijas, semināri, diskusijas, situāciju
analīze, lietišķās spēles, videotreniņi, grupu darbs), patstāvīgie darbi, konsultācijas un
pārbaudījumi.
Patstāvīgā darba pārbaudei tiek rīkoti praktiskie darbi, kurus studenti noteiktos termiņos
iesniedz docētājiem: literatūras konspektēšana un analīze, situāciju analīze, raksti, informācija
presei. Patstāvīgie darbi tiek prezentēti un aizstāvēti semināros. Tā tiek trenētas arī studentu
prezentācijas prasmes, kas sabiedrisko attiecību speciālista profesijā ir nepieciešamas. Praktiskie
uzdevumi ir saistīti ar sabiedrisko attiecību darba izpēti un analīzi konkrētās organizācijās, kā arī
ar studiju kursos iegūto zināšanu praktisku pielietojumu.
Jau trīs gadus turpinās arī studentu pētniecības darbu prezentāciju konferences tradīcija.
Vienu reizi gadā 1.semestra noslēgumā ar saviem studiju gaitā izstrādātajiem pētniecības
darbiem uzstājas labākie programmas studenti.

3.2. Studiju sasniegumu vērtēšana
Pašvērtējuma periodā studentu zināšanu un prasmju vērtēšanas process padarīts
precīzāks, tā mērķis ir celt studiju kvalitāti. Vērtēšanas sistēma uzlabota arī pamatojoties uz
studentu un absolventu aptaujām. Sākot studiju kursu, katrs docētājs skaidri definē kursa
vērtēšanas metodes un pozitīva novērtējuma priekšnoteikumus.
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Zināšanas un prasmes tiek vērtētas saskaņā ar 2008.gada 31.marta RPIVA Senāta sēdē
apstiprināto „RPIVA pārbaudījumu nolikumu studiju programmās”. Tajā ir noteikti programmas
apguves vērtēšanas pamatprincipi un vērtēšanas pamatformas (starpieskaite/ieskaite/eksāmens).
Vērtēšanas pamatprincipi atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pārbaudījumu norise ir atkarīga no lekciju kursa specifikas, apjoma, plānotā rezultāta un
pasniedzēja viedokļa par to, kā vispilnīgāk novērtēt studenta zināšanas.
Studiju programmā ir paredzēti 15 eksāmeni, 6 ieskaites ar atzīmi, viena starpieskaite bez
vērtējuma (ja kurss turpinās vairākos semestros, semestra beigās ir starpieskaite), kā arī 3 prakšu
aizstāvēšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
Eksāmeni un ieskaites tiek organizēti gan rakstveidā, gan mutiski, gan kā studentu
prezentācijas, gan kombinēti – patstāvīgs rakstisks studenta pētījums un tā prezentācija.
Lielākajā daļā kursu gala atzīme veidojas no vairākām sastāvdaļām, piemēram, rakstiskas
atbildes uz eksāmena jautājumiem, studenta patstāvīgā darba prezentācijas, aktivitātes
semināros, nodarbību apmeklējuma. Studiju programmas docētāji nosaka pārbaudes formu un
norisi atbilstoši studiju kursa mērķim. Norādes par studiju kursa pārbaudes formām atrodamas
studiju plānā un studiju kursu aprakstos 2.pielikumā.
Liela nozīme tiek pievērsta praksei kā vienai no nozīmīgākajām studiju programmas
sastāvdaļām. Prakšu laikā studenti novēro, pēta un analizē sabiedrisko attiecību darbu un iekšējās
un ārējās komunikācijas veidošanu organizācijās, mācās analizēt un novērtēt komunikācijas
kampaņas, analizēt problēmas organizācijā un ieteikt to risinājumus. Prakses vērtējumā tiek
ņemts vērā studentu pašnovērtējums par praksē paveikto, prakses organizācijas atsauksme par
studenta darbu un iegūtajām prasmēm, prakses atskaites kvalitāte un satura atbilstība prakses
nolikuma prasībām, studenta uzstāšanās prakses atskaites konferencē. Prakšu aprakstus skat.
2.pielikumā.
Kvalifikācijas darba izstrādi un aizstāvēšanu 10 ballu sistēmā vērtē kvalifikācijas darba
aizstāvēšanas komisija.

3.3.Ar studiju darbu saistītā akadēmiskā personāla un studentu pētnieciskā
darbība
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sabiedriskās
attiecības” akadēmiskā personāla darba sastāvdaļa ir arī metodiskais un zinātniski pētnieciskais
darbs. Docētāji arvien pilnveido studiju kursu metodiskos materiālus, kas tiek izsniegti
studentiem.
4 programmas docētāji studē doktorantūrā, docētāji arī piedalās Latvijas un starptautiskās
zinātniskajās konferencēs. Zinātniskā darba rezultāti tiek aktīvi ieviesti studiju procesā – lekciju
materiālos, un zinātniskajās publikācijās. 8. nodaļā ir uzrādīts studiju programmas realizācijā
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iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbs un sagatavotās publikācijas.
Programmas akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas publicētas 1.pielikumā.
Studentu pētnieciskais darbs tiek uzsākts, rakstot patstāvīgos darbus kursa apgūšanas
laikā un turpinās, izstrādājot prakses atskaites, kā arī kvalifikācijas darbu. Pārsvarā studentu
pētnieciskais darbs tiek veikts, pētot gadījumus, komunikācijas kampaņas, kā arī pētot
komunikācijas procesus prakses organizācijā, atklājot problēmas un izstrādājot priekšlikumus
problēmu novēršanai.
Studentu un docētāju sadarbība pētījumu jomā ir saistīta arī ar akadēmiskā personāla
pētījumiem, pētniecisko darbību doktorantūras studijās un profesionālo darbību sabiedrisko
attiecību jomā. Piemēram, lektores L.Mirlinas pētnieciskās virzieni ir sabiedriskās attiecības
valsts pārvaldē un nevalstiskajās organizācijās. Vairāki studenti izstrādājuši kvalifikācijas darbus
gan par sabiedriskajām attiecībām valsts institūcijās, gan nevalstiskajās organizācijās. Rakstot
darbus, veikti vairāki pētījumi tieši par nevalstisko organizāciju darbību un sabiedrisko attiecību
veidošanu tajās.
Lektores D.Zandfeldes zinātnisko pētījumu virziens ir attiecību veidošana ar plašsaziņas
līdzekļiem. Pētījumu rezultātus lektore izmanto, lasot kursu „Attiecības ar plašsaziņas
līdzekļiem” un vadot kvalifikācijas darbus par līdzīgām tēmām.
Savukārt lektores Janas Veinbergas doktora darba tēma ir saistīta ar iedzīvotāju
informēšanu pašvaldībās. Katru gadu vairāki studenti izstrādā kvalifikācijas darbus tieši par
iedzīvotāju informēšanu un komunikāciju ar iedzīvotājiem dažādās Latvijas pašvaldībās.
Kvalifikācijas darbu rakstīšanas ietvaros izdarītas iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības darbu
iedzīvotāju informēšanā.
Docentes Astras Vildes pētnieciskā darbība saistīta ar pētījumiem par organizāciju
sadarbību ar klientiem un tās ietekmi uz organizācijas reputāciju. A.Vildes vadībā studenti
izstrādājuši vairākus kvalifikācijas darbus par organizācijas sadarbību ar klientiem.
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4. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
4.1. Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās izglītības
standartam un profesijas standartam
Studiju programma atbilst 2001.gada 20.marta LR Ministru kabineta (MK) noteikumiem
Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”.
Atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam atspoguļota 5.tabulā.
5.tabula. Programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
standartam
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
Studiju programmas kopējais apjoms
Mācību kursi

Studiju programmas obligātais saturs
Vispārizglītojošie studiju kursi:
 humanitārās zinātnes;
 sociālās zinātnes;
 dabaszinātnes, tehniskās zinātnes
un informācijas tehnoloģijas.
Nozares mācību kursi:
 obligātie mācību kursi;
 izvēles mācību kursi
Prakse
Kvalifikācijas darbs

MK noteikumu
prasības
No 80 līdz 120
kredītpunktiem
Ne mazāk kā 56
kredītpunkti, bet
nepārsniedzot 75 % no
programmas kopējā
apjoma

RPIVA programmā
80 kredītpunkti
56 kredītpunkti

Ne mazāk kā 20
kredītpunkti

20 kredītpunkti:

Ne mazāk kā 36
kredītpunkti

36 kredītpunkti, tajā skaitā 2 kp
izvēles mācību kursi

Ne mazāk kā 16
kredītpunkti
Ne mazāk kā 8
kredītpunkti, bet
nepārsniedzot 10 % no
programmas kopējā
apjoma;

16 kredītpunkti
8 kredītpunkti (10% no kopējā
apjoma)

Līdzīgi kā iepriekšējā pašnovērtējuma periodā studiju programmas pamatā ir ar
2003.gada 29.decembra Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 649 apstiprinātais
sabiedrisko attiecību speciālista profesijas standarts (PS 0219). Studiju programma pilnībā atbilst
Sabiedrisko attiecību speciālista profesijas standartam. Tabula par studiju programmas satura
atbilstību profesijas standartam apskatāma 4.pielikumā.

4.2. Darba devēju atzinums par absolventu nodarbinātību nākamajiem 6
gadiem
Pieprasījums pēc profesionāliem sabiedrisko attiecību speciālistiem darba tirgū pieauga
līdz 2009.gadam. Sakarā ar vispārējo ekonomisko situāciju Latvijā un štata vietu samazināšanu
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daudzās institūcijās, daudzviet tiek atlaisti arī sabiedrisko attiecību speciālisti. Tomēr saglabājas
pieprasījums pēc izglītotiem sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciālistiem, kas ātri apgūst
darba specifiku konkrētajā organizācijā un ir augstā līmenī apguvuši sabiedrisko attiecību darba
metodes. Programmas direktore un lektori ir Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību
profesionāļiem (LASAP) biedri, līdz ar to regulāri diskutē un uzzina jaunākās tendences
sabiedrisko attiecību darba tirgū.
LASAP mājas lapā un elektroniskajā pastā regulāri parādās darba piedāvājumi
sabiedrisko attiecību speciālistiem. Vairāku sabiedrisko attiecību aģentūru, piemēram, „Mediju
tilts”, „A.W.Olsen & Partners” atrodami aicinājumi radošiem, iniciatīvas bagātiem cilvēkiem
sūtīt savus CV, lai pieteiktos darbā aģentūrā.
Swedbank Sabiedrisko attiecību vadītājs Ivars Svilāns laikrakstā „Karjeras Diena” izsaka
uzskatu, ka, ekonomiskajai attīstībai pierimstot, organizācijām sabiedriskās attiecības „vairs nav
jautājums par izpriecām ar sabiedriskajām attiecībām, bet izdzīvošanas jautājums. Tādēļ
uzņēmumi sāk nopietnāk domāt par reputācijas veidošanu ilgtermiņā”.
Bieži vien studenti, praksē darbodamies savā darba vietā, kurā nenotiek apzināta
sabiedrisko attiecību veidošana, rosina darba devējus ar to nodarboties un tādā veidā paši sev
izveido darba vietu.
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5. SALĪDZINĀJUMS AR CITU AUGSTSKOLU LĪDZĪGĀM
PROGRAMMĀM LATVIJĀ UN ES
Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām Latvijā īstenojamām studiju programmām
publicēts 4.pielikumā.
6. tabula Salīdzinājums ar divu ES valstu augstskolu programmām
KRITĒRIJI

RPIVA

Studiju
programmas
nosaukums
Studiju ilgums

Sabiedriskās attiecības

Studiju forma
Iegūstamā
kvalifikācija/
diploms
Gala
pārbaudījums
Tālākās studiju
un darba iespējas
Sabiedrisko
attiecību un citi
profesionālās
specializācijas
kursi

Vispārizglītojošie
kursi

Prakses

2 gadi 3 mēneši,
80 kp, 120 ECTS
Nepilna laika klātiene
Pirmā līmeņa augstākā
izglītība, kvalifikācija –
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Kvalifikācijas darbs
8 kp
Iespējas studēt
bakalaura programmā
vai strādāt kā SA
speciālistam
Sabiedrisko attiecību
kursi(4 kursi 14kp)
Žurnālistikas pamati
(1kurss 3 kp)
Komunikācijas pamati
(1 kurss 4 kp)
Mārketinga
komunikācija (1 kurss 4
kp)
Reklāma
Socioloģija 2kp
Politoloģija 2kp
SA juridiskie aspekti 3
kp
Biznesa svešvaloda 4 kp
Latviešu valoda 2kp
Lietišķā informātika 2
kp
Uzņēmējdarbības
ekonomika 2 kp
Biznesa un vadības
psiholoģija 2 kp
Prezentācijas iemaņu
treniņš 3 kp

3 prakses 16 kp apmērā,
prakšu beigās prakses
atskaites aizstāvēšana

Līdsas Biznesa
skola(Lielbritānija)
Bizness un sabiedriskās
attiecības

Tartu Universitāte
(Igaunija)
Žurnālistika un sabiedriskās
attiecības

2 gadi

3 gadi, 120 kp
180 ECTS
Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas,
paralēli darbam
Augstākais Nacionālais
diploms(HND)

Sociālo zinātņu bakalaurs
sabiedriskajās attiecībās

Diplomdarbs

Bakalaura eksāmens vai darbs(4 kp

Iespējas studēt bakalaura
programmā vai strādāt kā
SA speciālistam

Iespējas studēt maģistrantūrā vai
strādāt par jaunāko reportieri, preses
pārstāvi vai sabiedrisko attiecību
speciālistu.
Sabiedriskās attiecības(8 kursi,
18kp.), komunikācija (6 kursi,
20kp), žurnālistika un mediju
analīze (2 kursi, 5 kp.)
Mediju, komunikācijas vai
žurnālistikas kursi pēc izvēles 32 kp

Ievads sabiedrisko attiecību
teorijā un praksē
Sabiedrisko attiecību
plānošana un menedžments
Sabiedrisko attiecību
praktikums
Masu komunikācija

Sabiedrisko attiecību
finanses un mārketings
Biznesa vide
Informācijas tehnoloģijas
Uzņēmējdarbības (Biznesa)
principi
Ievads organizāciju
uzvedībā
Cilvēkresursu vadība

Praktiskie darbi sabiedrisko
attiecību profesionāļu
vadībā, vācot savu praktiski
veikto darbu portfolio.
Kursa projektu darbu

Sociālā psiholoģija 4 kp
Politika (3 kursi 11 kp), Socioloģija
4kp Likumdošana 4kp
Mediju un komunikācijas
pētniecības metodes(5 kp)
Svešvalodas(angļu, vācu, krievu,
franču) – izvēles kursi
Igauņu valoda 4 kp
Informācijas sabiedrība 2 kp
Organizāciju kultūra 4 kp (izvēles
kurss)
Semiotika 4 kp
Biznesa administrācija 2kp
Ekonomika 2kp
Filozofija 3 kp
Igaunijas vēsture 2 kp (izvēles
kurss)
Ir patstāvīgie darbi, kursa darbs ( 4
kp), vienā no moduļiem var
izvēlēties praksi(2kp)
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aizstāvēšana

Kopīgais RPIVA un Līdsas sabiedrisko attiecību programmās ir tas, ka tās ir
profesionālās programmas, kuras orientētas ne tikai uz zināšanu, bet uz praktisko iemaņu
apgūšanu, abas ir nepilna laika programmas, kad studenti studē paralēli darbam, abas
programmas noslēdzas ar gala darbiem un var iegūt diplomu un iespēju strādāt specialitātē, pēc
abām programmām var turpināt studijas bakalaura programmā. Arī daudzi mācību kursi – gan
profesionālie, gan vispārizglītojošie, ir līdzīgi. Piemēram, abās programmās ir sabiedrisko
attiecību praktikums, ar informācijas tehnoloģiju apgūšanu saistīti kursi, kursi par organizāciju
uzvedību vai psiholoģiju, uzņēmējdarbības kursi. Atšķirīgais ir programmas apjoms, jo Līdsas
biznesa skolas programma ir tikai 2 gadus ilga, bet RPIVAS programmā jāmācās 2 gadi un 3
mēneši. Tā kā Līdsas programmas nosaukumā ir arī bizness, tad tajā ir vairāki kursi, kas saistīti
ar biznesu, kā arī kurss „Cilvēkresursu vadība”.
Kopīgais RPIVA Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai
„Sabiedriskās attiecības” un Tartu Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes programmai
„Žurnālistika un sabiedriskās attiecības” ir iespēja iegūt zināšanas un prasmes sabiedriskajās
attiecībās un pēc studiju beigšanas strādāt kā sabiedrisko attiecību speciālistam. Tāpat kopīgi ir
daudzi vispārizglītojošie kursi – politikā, dzimtajā valodā, pētniecības metodēs, socioloģijā,
sociālajā psiholoģijā, likumdošanā, kā arī daudzi sabiedrisko attiecību kursi.
Atšķirīgais: 1) Tartu Universitātes programma ir bakalaura programma pēc kursa var
stāties maģistrantūrā, bet RPIVA – Pirmā līmeņa programma, pēc kuras var stāties bakalaura
programmā;
2) Tartu Universitātes programmā ir jāapgūst 120 kp, RPIVA -80 kp;
3) Tartu Universitātē studijas notiek pēc moduļu sistēmas un ir daudz iespēju izvēlēties
gan profesionālajos kursos - starp 3 sabiedrisko attiecību moduļiem un 3 žurnālistikas
moduļiem, gan vispārizglītojošos papildkursos – 20 kp izvēles kursi.
4) Tartu Universitātē tajā pašā programmā var specializēties arī žurnālistikā;
5) Igaunijā, atšķirībā no Latvijas, nav profesionālo programmu, tikai akadēmiskās.
Latvijas profesionālo programmu īpašība ir lielais praksēm veltīto kredītpunktu skaits –Tartu
Universitātes Sabiedrisko attiecību un žurnālistikas programmā iespējams izvēlēties praksi 2 kp
apjomā;
6) Tartu Universitātē nav kursa reklāmā, ir tikai viens izvēles kurss mārketinga
komunikācijā, RPIVA ir gan kurss reklāmā, gan kurss mārketingā. Tas nozīmē, ka studenti tiek
sagatavoti darbam visās komunikācijas jomās, Tartu Universitātes studenti vairāk specializējas
vienā jomā.
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6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo skaits programmā
Pirmajā gadā pēc programmas darbības sākuma programmā tika imatrikulēts 61 students.
2010.gada 1.februārī programmā studēja 77 studenti. Nelielais studentu skaits
skaidrojams ar to, ka 2009./2010. gadā programmas pirmajā kursā studenti netika uzņemti, jo
pretendentu skaits bija pārāk neliels, lai nokomplektētu pilnas studentu grupas.
7.tabula. Studējošo skaits programmā
Mācību gads

Uzņemto studentu skaits

2007./2008.

97 (Rīgas, Cēsu, Tukuma,
Kuldīgas filiālēs)
90 (Rīgas, Cēsu, Alūksnes,
Bauskas, Kuldīgas filiālēs)
Studenti netika uzņemti

2008./2009.
2009./2010

Kopējais studentu skaits
programmā
193 studenti
158
77 studenti (1.02.2010.)

6.2. Absolventi
Programmai bijuši četri izlaidumi, kopā programmu beiguši 157 absolventi.
8.tabula. Absolventu skaits
Filiāles
2006./2007.
Rīga
Cēsis
13
Bauska
11
Tukums
12
Kuldīga
Kopā
36

2007./2008.
5
17
12
11
45

2008./2009.
8
16
12
36

2009./2010.
7
17
8
7
39

Kopā
20
63
35
32
7
156

6.3. Studējošo aptaujas un to analīze
Augstskolā regulāri (reizi semestrī) tiek veiktas studentu aptaujas, kuru mērķis ir
studentu vērtējuma noskaidrošana par studiju programmu, tās realizācijas kvalitāti, demokrātijas
principu ievērošanu augstskolā, kā arī studentu skatījumu uz iespēju veiksmīgi integrēties darba
tirgū (anketas veidlapa apskatāma. 7. pielikumā).
2009./2010. mācību gadā kārtējā studentu aptauja tika veikta 2010.gada sākumā, 1.
semestra beigās. Aptaujas rezultāti tika apspriesti Psiholoģijas fakultātes Domē, ar
programmas docētājiem un studentu grupās. Iespēju robežās tiek realizēti studentu
priekšlikumi.
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Veikto studentu aptauju rezultāti rāda, ka visi studenti studiju programmu vērtē
(skat.1.attēlu) ļoti labi (27%) un labi (kopā 91 %). Salīdzinot ar 2008./2009. gadu, kad ļoti labu
un labu vērtējumu bija devis 91 % studentu, bet 9 % studentu – apmierinošu, vērtējums ir
uzlabojies.
Studiju programmas kopējais vērtējums
0%
0%
27%
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
73%

1.attēls Studiju programmas kopējais vērtējums

Programmas kursu saturu (skat. 2.attēlu) kā ļoti labu un labu vērtē 85 % studentu, kā
apmierinošu – 15% studentu. Kā vāju to nebija novērtējis neviens students.
Studiju programmā piedāvāto kursu saturs

15%

0%
23%

Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji

62%

2.attēls Studiju programmā piedāvāto kursu satura novērtējums

Studiju programmas piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas visi
studenti vērtē pozitīvi (skat. 3.attēlu). Kā ļoti labas tās vērtē 14 % studentu un kā labas -86 %
studentu.
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Iespēja attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas
0%
0%
14%

Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji

86%

3.attēls Iespēja attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas

Studiju programmas piedāvātās iespējas attīstīt profesionālās prasmes un iemaņas (skat.
4.attēlu) kā ļoti labas un labas vērtē 77 % studentu, 23 % studentu tās vērtē kā apmierinošas.
Iespēja attīstīt profesionālās prasmes un iemaņas
0%
23%

8%

Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji

69%

4.attēls Iespēja attīstīt profesionālās prasmes un iemaņas

Auditoriju tehnisko stāvokli un iekārtojumu (skat. 5.attēlu) kā ļoti labu un labu vērtē 85
% studentu, kā apmierinošu – 15 % studentu. Salīdzinot ar aptauju pirms iepriekšējās
akreditācijas, vērtējums ir uzlabojies, jo tad 39 % studentu auditoriju iekārtojumu vērtēja tikai kā
apmierinošu.
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Auditoriju iekārtojums un tehniskais nodrošinājums

15%

0%

38%

Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji

47%

5.attēls Auditoriju iekārtojuma un tehniskā nodrošinājuma novērtējums

Nepieciešamās literatūras pieejamību bibliotēkās un datu bāzēs (skat. 6.attēlu) kā ļoti
labu un labu vērtē 54 % studentu, bet 46% kā apmierinošu.
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība bibliotēkās un
datu bāzēs

0%
31%
Ļoti labi
46%

Labi
Apmierinoši
Vāji

23%

6.attēls Studijām nepieciešamās literatūras pieejamības bibliotēkās un datu bāzēs novērtējums

Iespējas iegūt informāciju par nodarbībām un citu studentiem svarīgu informāciju (skat.
7.attēlu) kā ļoti labas un labas vērtē 92 % studentu.
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Iespējas iegūt studentiem svarīgu informāciju
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38%

Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji

54%

7. attēls Iespēju iegūt studentiem svarīgu informāciju novērtējums

63 % studentu kā ļoti labu vērtē augstskolas personāla attieksmi (skat.8.attēlu) pret
studentiem. 33 % to vērtē kā labu un 7 % kā apmierinošu. Salīdzinot ar aptauju 2008./2009.
gadā, personāla attieksmes vērtējums ir uzlabojies. Tad personāla attieksmi kā ļoti labu un labu
vērtēja tikai 78 %.

Personāla attieksme pret studentiem

7%

0%

Ļoti labi
Labi

33%

Apmierinoši
60%

Vāji

8.attēls Personāla attieksmes pret studentiem novērtējums
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36 % studentu jau strādā studiju programmā apgūstamajā vai līdzīgā profesijā (skat.
9.attēlu), 18 % studentu strādā ar programmu nesaistītā profesijā, bet 46 % vispār nestrādā.

Nodarbinātība

18%
Strādāju atbilstoši
Strādāju līdzīgā
profesijā

46%
18%

Strādāju neatbilstoši
Nestrādāju

18%

9.attēls Studentu nodarbinātība

Iegūtā informācija ļauj secināt:
1. Aptaujā iegūtais studentu vērtējums pārsvarā ir labs.
2. Studenti kopumā programmu vērtē kā ļoti labu un labu.
3. Visaugstāk studenti vērtē programmu kopumā, iespēju attīstīt pētnieciskās prasmes
un iemaņas, kā arī personāla attieksmi pret studentiem. .
4. Kritiskāk studenti vērtē nodrošinājumu ar literatūru, tomēr arī šis vērtējums,
salīdzinot ar iepriekšējo akreditācijas periodu, ir uzlabojies. .
Būtiskākie uzlabojumi pašvērtējuma periodā ir vērojami šādos studiju programmas
novērtējuma aspektos:


Uzlabojusies vispārējā apmierinātība ar programmu;



Uzlabojies studiju programmas materiāltehniskais nodrošinājums;



Uzlabojies personāla attieksmes novērtējums.

6.4. Absolventu aptaujas un to analīze
Lai noskaidrotu absolventu viedokli, 2010.gada janvārī tika veikta absolventu aptauja.
Aptaujā piedalījās 22 absolventi. Absolventi tika lūgti novērtēt saņemto studiju kvalitāti, nosaukt
ieguvumus studiju laikā un zināšanas, kuru trūkumu absolvents izjūt, kuras nav sniegusi
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programma, kā arī dot ieteikumus studiju procesa pilnveidošanai (Aptaujas anketas paraugu skat.
7. pielikumā).
59% absolventu programmu vērtē kā ļoti labu un labu (skat.10.attēlu). 41% programmu
vērtē kā apmierinošu. Neviens nebija vērtējis programmu kā neapmierinošu.
Apmierinātība ar studiju programmu kopumā

9%

41%

Apmierinoši
Labi
Ļoti labi

50%

10.attēls Programmas kopējais novērtējums

14 % no aptaujātajiem uzskata, ka sniegto teorētisko un praktisko zināšanu kvalitāte ir
ļoti laba, 76% - ka laba (skat.11.attēlu).
Sniegto teorētisko un praktisko zināšanu kvalitāte

10%

0%

14%

ļoti laba
laba
apmierinoša
vāja

76%

11.attēls Sniegto teorētisko un praktisko zināšanu kvalitātes novērtējums

38 % aptaujāto absolventu uzskata, ka mācībspēku profesionalitāte ir ļoti laba, 57 % - ka
laba (skat. 12.attēlu).

30

Mācībspēku profesionalitāte

5%0%

38%

ļoti laba
laba
apmierinoša
vāja

57%

12.attēls Mācībspēku profesionalitātes novērtējums

Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu par ļoti labu uzskata 9 % absolventu, par labu –
77 %, bet par apmierinošu – 9% (skat. 13.attēlu).

Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums

9%

5%

9%

ļoti labs
labs
apmierinošs
vājš

77%

13.attēls Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums

47 % absolventu uzskata iegūtās izglītības konkurētspēju darba tirgū par labu, 10% - par
ļoti labu. 43% absolventu uzskata, ka programmas konkurētspēja ir apmierinoša (skat.14.attēlu).
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Iegūtās izglītības konkurētspēja darba tirgū

0%

10%

ļoti laba

43%

laba
apmierinoša
47%

vāja

14.attēls Iegūtās izglītības konkurētspējas novērtējums

Lielākajai daļai absolventu pašreizējais darbs ir daļēji saistīts vai saistīts ar sabiedrisko
attiecību profesiju (53 %), 47 % absolventu nestrādā iegūtajā specialitātē (skat.15.attēlu).

Pašreizējās profesionālās darbības saistība ar
iegūto profesiju

20%
33%
Jā
Nē
Daļēji
47%

15.attēls Profesionālās darbības saistība ar iegūto profesiju

Liela daļa aptaujāto absolventu izteikuši vēlmi turpināt studēt RPIVA bakalaura
programmā „Sabiedriskās attiecības”, ja tāda tiks izveidota un licencēta.
Kā galvenos ieguvumus studiju laikā absolventi min šādus:
Zināšanas sabiedrisko attiecību, reklāmas jomā
Iespēja pārbaudīt ikdienas darba atbilstību teorijai
Pieredze, zināšanas
Izpratne par politiku, reklāmu, ietekmi uz sabiedrību
Prakse
Prasme uzstāties publikas priekšā

Absolventi arī tika aicināti izteikt ieteikumus studiju procesa pilnveidei. Galvenais
ieteikums bija: vairāk speciālistu vieslekcijas
No absolventu aptaujas var secināt:
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Absolventi iegūto zināšanu kvalitāti un mācībspēku profesionalitāti, materiāli tehniskās
bāzes nodrošinājumu novērtē kā labu un ļoti labu;
Salīdzinot ar iepriekšējo absolventu aptauju, programmas vērtējums ir līdzīgi augsts.
Samazinājies programmas konkurētspējas vērtējums.

6.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Līdztekus aptaujām, studenti var piedalīties studiju procesa pilnveidošanā un izteikt savas
vēlmes un ieteikumus, tiekoties ar studiju programmas direktori, filiāļu vadītājiem, citiem
administrācijas pārstāvjiem un docētājiem.
Fakultātes Domē ir iekļauti divi studentu pārstāvji, viņi piedalās Domes sēdēs un izsaka
savus priekšlikumus un iebildumus par studiju procesu. Studentu pārstāvji tiek aicināti
iesaistīties Studentu parlamentā, kas koordinē studentu līdzdalību studentu pašpārvaldē un deleģē
pārstāvjus Studiju padomes sastāvam, kā arī RPIVA Senātam un Satversmes sapulcei.
Studiju programmas direktore vismaz reizi semestrī tiekas ar katru studentu grupu visās
filiālēs, kā arī tiekas ar studentiem individuāli, ja tas nepieciešams.
Aktīva komunikācija, sadarbība un konsultācijas gan ar programmas direktori, gan ar
docētājiem notiek sazinoties elektroniski. Studenti var regulāri uzdot jautājumus un izteikt
iebildes par studiju procesu gan programmas direktorei, gan programmas docētājiem.
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7. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs
Programmas obligāto daļu nodrošina 2 profesori, 2 asociētie profesori, 3 docenti, 16 lektori
(skat. 1. pielikumu), tajā skaitā 8 docētāji ar doktora grādu un 15 docētāji ar maģistra grādu. No
tiem 16 docētājiem RPIVA ir pamatievēlēšanas vieta, 7 docētāji strādā blakus darbā.
Tas nozīmē, ka 70 % no visiem programmas docētājiem RPIVA ir pamatievēlēšanas
vieta. 50 % no pamatievēlētiem docētājiem ir doktora grāds. Tas atbilst 2006.10.03. MK
noteikumiem Nr.821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas
kārtība”. Apliecinājums par to publicēts 9.pielikumā.
9. tabula Studiju programmas akadēmiskais personāls 2009./2010. studiju gadā
Darba attiecību veids
Pamata ievēlēšanas vieta
Blakus darbā
Pavisam kopā

Lektori
9
7
16

Docenti
3
0
3

Asoc. profesori
2
2

Profesori
2
0
2

Kopā
16
8
23

7.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība
Pašnovērtējuma periodā programmas docētāji sākuši mācīties vai turpina mācības
doktorantūrā, cēluši kvalifikāciju, uzstājušies un piedalījušies konferencēs un projektos. Sīkāku
informāciju var atrast 1.pielikumā, kur publicētas akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskās
biogrāfijas.
Pētījumi

un

publikācijas,

kas

saistīti

ar

Sabiedriskajām

attiecībām

un

komunikāciju, publicēti izceltā formā.
Iepriekšējā pašnovērtējuma periodā disertāciju par tēmu „Reliģiskā autoritāte Latvijas presē
1987-2007” aizstāvējusi un doktora grādu ieguvusi programmas lektore I.Puce.
2009./2010. gadā doktorantūrā turpina studēt 4 studiju programmas pasniedzēji. Viena no tiem –
Līga Mirlina ir profilējošo kursu docētāja, kuras doktora darba tēma saistīta ar
komunikāciju.
10.tabula Docētāju, kuri studē doktorantūrā, disertāciju tēmas
Docētāja zin. grāds,

Disertācijas tēma

vārds, uzvārds
Mg.soc. L.Mirlina

 Studijas LU doktorantūrā, aizstāvēšana paredzēta 2011.gadā
Tēma: Valdības sabiedriskās attiecības kā valsts pārvaldes
efektivitātes un optimizācijas instruments
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Mg. psych. J.Roze
Mg.soc. Aija Vīgnere
Mg.sc.ing. Inese
Urpena

 LU doktorantūra psiholoģijā - nokārtots promocijas eksāmens
Tēma: Vadītāja humora izjūtas saistība ar viņam pakļautās
struktūrvienības psiholoģisko klimatu.
Tēma:Latvijas Kultūras fondu finansēšanas problēmas.
Tēma: Informācijas tehnoloģiju prasmes kā skolotāju patstāvīgas
profesionālās darbības komponents.

Akadēmiskā personāla dalība zinātniskajās konferencēs, projektos publikācijas.
Dalība zinātniskajās konferencēs
Docētājs
Mg.soc. Līga
Mirlina

Referāta nosaukums
Impact of civil initative in
Latvian public
administration.
„Trends of Transformation in
Latvian Public Information”
„No DOSAF līdz Delnai: valsts
pārvaldes un sabiedrības
(nevalstisko organizāciju,
masu mediju) sadarbības
analīze”
„Izmaiņas Latvijas publiskās
pārvaldes komunikācijā”
„Valdības komunikācija kā
publiskās pārvaldes
optimizācijas instruments”

“Sabiedriskās attiecības kā
publiskās pārvaldes
optimizācijas instruments”
„Transformācijas tendences
Latvijas publiskās pārvaldes
komunikācijā”

Mg.soc. Dace
Zandfelde

Mg.hrm. Rita
Zālīte

"Sociālo mediju loma
publiskās pārvaldes
komunikācijā"
„Sadarbības ar medijiem
(mediju attiecību) loma un
nozīme valsts pārvaldes
institūciju komunikācijā”.

Stenda referāts Roze, J., Zālīte
R., Medne K. „The difference
between personality traits of
internet - addictive and noninternet-addictive youths”

Konferences nosaukums
Uncertain Transformations:
new domestic and
interpersonal challenges
Starptautiskā konference
„Baltijas nākotne”, Latvijas
Universitāte, Stratēģiskās
analīzes komisija
“Vides jautājumi: pašvaldību
un valsts pārvaldes sadarbība
ar sabiedrību un masu
medijiem”, Fridriha Eberta
fonds, Latvijas Žurnālistu
savienība,
Latvijas Universitātes 66.
konferences „Teritoriālās
pārvaldes sekcijā”
Liepājas Pedagoģijas
akadēmijas un Melardalenas
Augstskolas (Zviedrija) 11.
starptautiskā zinātniskā
konference „Sabiedrība un
kultūra: Sociālā partnerība
un dialogs”
Daugavpils Universitātes
50. starptautiskā zinātniskā
konference.
Liepājas Universitātes un
Melardalenas Augstskolas
(Zviedrija) 12. starptautiskā
zinātniskā konference
„Sabiedrība un kultūra:
Citādība un mazākuma
intereses”
LU Zinātniskā konference

Laiks
Rīga 9-12.11. 2006.

Latvijas Universitātes
Sociālo Zinātņu fakultātes
un Valsts Kancelejas
organizētā konference
„Valsts pārvalde: quo
vadis?”

4.10.2007., Rīgā

13th European Conference
on Developemental
Psychology

Jena (Vācija), 21.-25.augusts
2007

Rīga, Latvija. 2007.11..

Rīga, Latvija, 2006.g.06.

Rīga, Latvija, 2008. gada 8.
februārī.
Liepāja, Latvija, 2008. gada
24. un 25. aprīlī

Daugavpils, Latvija, 2008.
gada 15. - 17. maijā.
Liepāja, Latvija, 2009. gada
23. un 24. aprīlī

2010.februārī
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Mākslas terapijas pielietošana:
inovatīvas metodes darbā ar
organizāciju personālu
Meistardarbnīca: Mākslas
terapija darbā ar
bezdarbniekiem.
Mākslas terapija darbā ar
organizāciju personālu
Mg. psych.
J.Roze

Mg. psych.
G.Kozlova

Dr.hyst.
A.Vilde

J.Gedrovics

I. Muzis
A. Lasmane

M.Vidnere

Correlation between Styles of
Humour and Emotional
Intelligence
„Humors un kreativitāte”.
„Satiksmes psiholoģija Eiropā
un tās iespējamais pielietojums
satiksmes drošības situācijas
uzlabošanai Latvijā”.

Modernā kristīgā izglītība un
praktiskā tolerance

Netradicionāla pieeja
respondentu grupu klasifikācijai
starptautiskā salīdzinošā
pētījuma ROSE kontekstā
Learning- centered leadership
Motivācijas sistēmas Latvijas
organizācijās – ieguvumi un
riski

Jauniešu sociālās adaptācijas
un etniskās identitātes izpēte
dažādās kultūrvides

M.Vidnere

M.Vidnere

RTU 47. starptautiskā
zinātniskā konference

Rīga, 12.-14. 10. 2006.

Starptautiskā mākslas
terapijas konference

Baltkrievija, 21.-22.
12.2006.

5. starptautiskā Mākslas
terapijas konference

Liepāja 15.-17. 07. 2007.

13th European Conference
on Developmental
Psychology.
SPPA Starptautiskā
konference.
„Satiksmes psiholoģija
Eiropā un tās iespējamais
pielietojums satiksmes
drošības situācijas
uzlabošanai Latvijā”. Rīko
RPIVA Psiholoģijas
pētniecības institūts
sadarbībā ar CSDD
Latvijas Profesionālo
Psihologu Asociācijas
organizētā starptautiskā
konference „Krīze un tās
sekas. Psiholoģiskās
palīdzības veidi”.
Starptautiskā zinātniski
praktiskā konference
„Toleranta pieeja, toleranta
organizācija, tolerants
cilvēks: praktiskā tolerance”
LU 66. Akadēmiskā
konference

2007.g.21 – 25.08.

ATEE conference. Changing
education in a changing
society
4. Starptautiskā zinātniskā
konference
„Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā”,
sekcijā: Fiziskā un garīgā
veselība mūsdienu sabiedrībā
5th International Scientific
Conference „Theory For
Practice in the Education of
Contempory Society”,
RPIVA, Rīga
12.starptautiskā zinātniskā
konference
„Sabiedrība un kultūra:
Citādība un mazākuma
intereses”Liepājas
Universitāte.

Sociālā intelekta un valodas
etnokumunikatīvo prasmju
attīstība jauniešiem latviešu un
mazākumtautību skolās un to
starpnacionālo attiecību

Daugavpils Universitātes 51.
Starptautiskā zinātniskā
konference.

2006.g. 23-24.06., Rīga.
Rīga, 19.06. 2007.

Rīga, 2008.

2006.gada 8.,9. septembrī

Rīga, 2008.g. 04.februāris

Klaipēda maijs 2008
Rīga, RPIVA 2007. gada
15.-16. marts

Rīga, RPIVA 2010 (2526.marts)

2009(23-24 aprīlis)
Liepāja

2009 (15-17.aprīlis)
Daugavpils
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veidošanā
Zinātniskās pētniecības projekti
Nr.
p.k
1

Projekta
vadītājs
Ivars MUZIS
Dr.paed.

Projekta Nr
RPIVA
2/2007

2

5

6

Margarita
KALTIGINA
Dr.paed.

RPIVA

Anita
LASMANE
Dr.psych.

RPIVA

Anita
LASMANE
Dr.psych.

Latvijas IZM
apakšprogrammas Nr.
03.15.00

4/2007

27/2007

Projekta
nosaukums
Vadīšanas
profesionālās
kompetences
veidošanās
studentiem RPIVA
RPIVA akadēmiskā
personāla svešvalodu
kompetences
profesionālajā
darbībā
Cilvēkresursu
vadības pētījumu
metodoloģijas
attīstība

Personāla vadības
zinātnes un prakses
attīstība Latvijā un
pasaulē

Projekta dalībnieki
Valdis KRASTIŅŠ,
Dr.paed.
Antra LĪNE, Mg.sc.soc.
Vairis ĻAUDAMS,
Mg.sc.soc.
Diāna LIEPA, Mg.paed.
Inese URPENA,
Mg.sc.ing.
Baiba MAZKALNIŅA,
Mg.sc.soc.
Signe ENKUZENA,
Mg.psych.
Agita MIĶELSONE,
Mg.sc.soc.
Baiba SKRAUCE,
Mg.psych.
Irēna KRUSTOZOLIŅA,
Mg.sc.soc.
Signe ENKUZENA,
Mg.psych.
Agita MIĶELSONE,
Mg.sc.soc.
Baiba SKRAUCE,
Mg.psych.
Irēna KRUSTOZOLIŅA,
Mg.sc.soc.

Publikācijas.
Mirlina L. „Publiskā sektora transformācija no DOSAAF līdz Delnai” LU raksti, 706. sējums
/Vadībzinātne/. Rīga, 2006.
Mirlina L. "Impact of civil initiative in Latvian public administration". Publicēts konferences
„Uncertain Transformations: new domestic and interpersonal challenges” rakstu krājumā. Rīga,
2007.
Mirlina L. Sabiedriskās attiecības kā publiskās pārvaldes optimizācijas instruments. //
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Sociālās zinātnes.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2009.
Mirlina L. Transformācijas tendences Latvijas publiskās pārvaldes komunikācijā. Liepāja,
Liepājas Universitāte (Liepājas Universitātes 12. starptautiskās zinātniskās konferences
„Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses” rakstu krājumā), 2009.
Mirlina L. Development Tendencies in Latvia Public Administration Information. // Baltic
Futures. Rīga, Latvijas Universitāte. (Stratēģiskās analīzes komisijas un Latvijas Universitātes
Sociālo un politisko pētījuma institūta rīkotās konferences „Baltijas nākotne” rakstu krājumā),
2009.

37

Mirlina L. Valdības komunikācija kā publiskās pārvaldes optimizācijas instruments. Liepāja,
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskās zinātniskās
konferences „Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs” rakstu krājumā), 2009.
L.Mirlina. Pārvaldot radošo šķiru: publiskā pārvalde un komunikācijas procesi radošā
sabiedrībā. BA „Turība” rakstu krājumā Actus Prosperitas, Rīga, 2009.
Vilde A. Modernā kristīgā izglītība un praktiskā tolerance. LkrA Zinātniskie raksti 2008.
Zandfelde D. Valdības mediju attiecības. (SZF zinātnisko rakstu krājumā „Agora” par
sabiedrisko attiecību tematiku;), 2007.
Rita Zālīte. Mākslas terapijas pielietošana: inovatīvas metodes darbā ar organizāciju
personālu. RTU 47. starptautiskā zinātniskās konferences materiāli. Rīga, 2006.
Залите Р.Проблемы и перспективы развития професиональной рефлексии педагогов и
психологов

образовательных

учреждений.

Сбоpник

научных

трудов.

.под

общ.ред.А.Д.Барбитовой, Р.Р.Загидуллина. г.Ульяновск, Россия, 2007. 268 стр.
Мартинсоне К., Залите Р. Новая профессия в Латвии: арт-терапия в контексте
пожизненного образования. 187-190
Zālīte R., Upmale A., Vāverniece I. Mākslas terapija neformālajā izglītībā. (Art therapy in informal education").Rīgas Stradiņa universitātes izdotais 5.starptautiskās mākslas terapijas
konferences „Integratīvā mākslas terapija - teorija un prakse" tēžu krājums. Rīga, „RSU
tipogrāfija". 2007. 78.-79.lpp.

7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika
Akadēmijā un programmā ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla
sastāva veidošanas politika:


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

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina
sabiedrisko attiecību praksi (sabiedrisko attiecību kursu pasniedzēji);


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



sekmēt pamatievēlēto augstskolas mācībspēku kvalifikācijas celšanu, apmaksājot

kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, studijas doktorantūrā;


jaunu docētāju piesaistīšana programmai notiek, izsludinot atklātu konkursu

plašsaziņas līdzekļos;


nozares studiju kursu docētāju izvēles kritēriji ir – vismaz maģistra grāds un

studijas vai plānotas studijas doktorantūrā, praktiskā pieredze sabiedriskajās attiecībās vai
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ar pasniedzamo priekšmetu saistītā sfērā, studiju kursu docēšanas pieredze vai
pasniegšanas spējas, esošas vai plānotas publikācijas un dalība konferencēs.
Šobrīd programmā strādā 4 pasniedzējas ar maģistra grādu un pieredzi sabiedrisko
attiecību darbā, kā arī 2 pasniedzējas ar doktora grādu, no kurām vienai ir pieredze sabiedrisko
attiecību darbā.
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8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Profesionālā studiju programma „Sabiedriskās attiecības” ir maksas programma.
Programmas finansēšanas galvenais avots ir studentu personīgie vai juridisko personu līdzekļi.
Tā kā programma ir akreditēta, studentiem ir iespēja pretendēt uz valsts galvoto kredītu (studentu
un studējošā kredītu) no kādas kredītiestādes līdzekļiem.

8.1.Garantijas programmas likvidēšanas gadījumā
Studiju līguma 4.13. punkts paredz, ka gadījumā, ja līguma darbības laikā līgumā minētā
studiju programma zaudē akreditāciju vai tiek slēgta, RPIVA apņemas nodrošināt studentam
iespēju turpināt studijas citā RPIVA studiju programmā vai citā augstskolā, ar kuru RPIVA ir
noslēgusi attiecīgu vienošanos. RPIVA programmā „Sabiedriskās attiecības” šādas vienošanās
noslēgtas ar augstskolu „Turība”, RSU, Alberta koledžu (skat. 8.pielikumu). Studiju maksu šādā
gadījumā nosaka tā augstskola, kurā students turpina studijas.
Studiju līguma 4.5. punkts nosaka, ka studentam ir tiesības pieprasīt RPIVA atmaksāt
samaksāto studiju maksu, ja students neuzsāk studijas RPIVA vainas dēļ. Šis punkts ir
piemērojams arī gadījumos, kad studiju programma zaudē akreditāciju vai tiek slēgta. Vārdi
„..finansiāli nodrošina..” AL 55. panta 8. daļā traktējami tādējādi, ka augstskola uz sava rēķina
veic visas nepieciešamās darbības, lai studentam tiktu nodrošināta iespēja turpināt izglītības
ieguvi, bet tas nenozīmē, ka studentam šādā gadījumā, turpinot studijas citā studiju programmā
vai citā augstskolā, nav jāmaksā studiju maksa. Lai samazinātu riskus, RPIVA tiek veidoti
naudas uzkrājumi, no kuriem segt iespējamos zaudējumus, tai skaitā arī studentu prasības, ja
tādas tiktu atzītas par pamatotām.

8.2.Infrastruktūras nodrošinājums un bibliotēka
Telpu nodrošinājums
RPIVA profesionālās studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” studiju process norit
Rīgā Imantas 7.līnijā 1 un filiālēs Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā. Alūksnē.
Rīgā atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles.
Tehniskais nodrošinājums gan RPIVA centrālajā ēkā, gan filiālēs katru gadu pieaug un
atjaunojas.

RPIVA bibliotēka

40

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērķi izvirzījusi augstskolas
studiju programmu nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. Šobrīd bibliotēkas kopējā
platība ir 337 m2. Studentiem Imantas 7.līnijā 1 ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju vietām un 15
brīvpieejas datoriem. RPIVA filiālēs ir izveidoti nelieli bibliotēkas fondi. Bibliotēkas fondi tiek
regulāri papildināti ar studijām nepieciešamo literatūru.
Sīkāka informācija par infrastruktūras nodrošinājumu RPIVA un tās filiālēs, kā arī sīkāka
informāciju par RPIVA bibliotēku atspoguļota 6.pielikumā.
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9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studentu prakšu vietas tiek nodrošinātas studentu darba vietās, katras filiāles pilsētas
organizācijās un uzņēmumos, kur darbojas sabiedrisko attiecību speciālisti, organizācijās, kur
strādā RPIVA programmas „Sabiedriskās attiecības” absolventi, kā arī sadarbībā ar Latvijas
Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) asociācijas biedru uzņēmumos.
Tradicionālas prakšu vietas ir Cēsu, Siguldas, Tukuma, Valmieras pilsētas domes.
Noslēgti sadarbības līgumi par prakses nodrošināšanu ar Cēsu uzņēmēju klubu, SIA
„Maxima”, VAS „Latvijas valsts meži”.
Sadarbība ar darba devējiem notiek arī programmas direktorei un docētājiem piedaloties
Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem darbā.
Studenti un docētāji regulāri tiek aicināti piedalīties LASAP rīkotās labās prakses
pēcpusdienās par dažādiem sabiedrisko attiecību jautājumiem dažādās organizācijās.
Viena no sadarbības formām ir vieslektoru lekcijas. Programmā „Sabiedriskās attiecības”
ir aizsākta prakse, ka studentu priekšā ar vieslekcijām uzstājas sabiedrisko attiecību darba
profesionāļi. 2008.gada janvārī kopējā RPIVA Sabiedrisko attiecību dienas pasākumā ar
vieslekciju uzstājās VSAA Sabiedrisko attiecību nodaļas ilggadēja vadītāja E.Olupe, 2009. gadā
studenti noklausījās vieslekciju par sociālajām kampaņām, bet 2010. gada janvārī ar vieslekciju
par sabiedrisko attiecību darba aktualitātēm uzstājās LASAP valdes locekle „A.W.Olsen &
Partners” partnere Olga Kazaka.
2010.gada februārī tika veikta darba devēju aptauja, izsūtot anketas programmas
absolventu darba devējiem.
Visi darba devēji, kas atbildēja uz aptaujas jautājumiem, vērtē programmas absolventu
konkurētspēju darba tirgū kā labu. 60% no aptaujātajiem vērtē absolventu sagatavotību darbam
kā labu, 40% – kā apmierinošu (skat. 16.attēlu).
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Darbinieka profesionālā sagatavotība darbam

0%

40%
Laba
Apmierinoša
Neapmierinoša
60%

16.attēls Absolventu profesionālās sagatavotības novērtējums

Arī darbinieka spējas izmantot studiju laikā iegūtās zināšanas darba devēji vērtē kā ļoti
labas (40%) un labas(40%) 20% darba devēju spējas iegūtās zināšanas vērtē kā apmierinošas
(skat. 17.attēlu).

Darbinieka spējas izmantot studiju laikā iegūtās zināšanas

0%
20%

40%

Ļoti labas
Labas
Apmierinošas
Vājas

40%

17.attēls Darbinieka spēju izmantot iegūtās zināšanas novērtējums

Savukārt darbinieka komunikācijas prasmes kā ļoti labas vērtē 75% aptaujāto, bet kā
labas – 25%.
No aptaujas var secināt, ka kopumā RPIVA programmas absolventu iegūtās zināšanas
darba devēji vērtē pozitīvi.
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8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām
RPIVA ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām augstskolām un koledžām – Rīgas
Stradiņa universitāti, Biznesa augstskolu „Turība”, ar Biznesa vadības koledžu, Alberta koledžu.
Ar šīm augstskolām sākta arī sadarbība docētāju un studentu pieredzes apmaiņas ziņā. Studenti
un docētāji tiek aicināti noklausīties sadarbības augstskolu organizētās vieslekcijas. Programmas
docētāji piedalījušies augstskolas „Turība” rīkotajās zinātniskajās konferencēs.
Apmainīties ar pieredzi, papildināt akadēmiskās un profesionālās zināšanas studenti un
docētāji var arī, piedaloties zinātniskajās konferencēs, kuras rīko ne tikai sadarbības, bet arī citas
augstskolas.
2009.gadā Biznesa augstskolas „Turība” organizētajā X Starptautiskajā zinātniskajā
konferencē "Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā" ar sava pētījuma par Cēsu pilsētas
tēlu plašsaziņas līdzekļos prezentāciju piedalījās arī RPIVA studente Ilze Bartkeviča.
Jau četrus gadus RPIVA programma „Sabiedriskās attiecības” iesaistās kopīgā Latvijas
augstskolu sabiedrisko attiecību programmu projektā, organizējot sabiedrisko attiecību studentu
nometni. Šajās nometnēs studentiem ir iespēja noklausīties atzītu ārvalstu sabiedrisko attiecību
speciālistu un augstskolu docētāju, kā arī Latvijas sabiedrisko attiecību profesionāļu lekcijas,
piedalīties praktiskajās nodarbībās sabiedrisko attiecību kampaņu plānošanā, iepazīties ar citu
augstskolu sabiedrisko attiecību studentiem.

8.3. Sadarbība ar ārvalstu augstskolām
RPIVA regulāri notiek docētāju un studentu starptautiskā apmaiņa. Tāpat kā katru studiju
gadu, arī pašnovērtējuma periodā profesionālās studiju programmas “Sabiedriskās attiecības”
studenti tika motivēti piedalīties un piedalījās ERASMUS programmā. 2009./2010. studiju gada
1.semetrī 2.kursa studente Linda Mateša piedalījās studentu apmaiņā ERASMUS programmas
ietvaros un studēja Nitras filozofa Konstantīna vārdā nosauktās universitātes Mediju un reklāmas
programmā.
2007./2008. mācību gada aprīlī ERASMUS programmas ietvaros ar lekcijām Nitras
filozofa Konstantīna vārdā nosauktās universitātes (Slovākija, Constantine the Philosopher
University) Mediju un reklāmas programmā viesojās programmas docētāja Mg.hrm. R.Zālīte.
No 2009. gada 4 maija līdz 8. maijam programmas lektore Līga Mirlina lasīja
vieslekcijas Zārlandas Tehniskās universitātes (The University of Applied Sciences Saarland,
Saarbrücken, Germany) rīkotajā Eiropas nedēļā, kas notika Zārbrikenā, Vācijā, Erasmus
Mobilitātes programmas mācībspēkiem ietvaros.
Programmas ietvaros L.Mirlina lasījusi šādas vieslekcijas:
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1.

“Sabiedrisko

attiecību

kampaņu

menedžments”

(4

stundas)

uzņēmējdarbības bakalaura studiju programmas 2.kursa studentiem mācību priekšmeta
“Mārketinga instrumenti” un “Starptautiskais mārketings” ietvaros;
2.

“Transformācijas tendences publiskās pārvaldes komunikācijā” (2

stundas) starptautiskā menedžmenta maģistra studiju programmas 1.kursa studentiem
mācību priekšmeta “Mārketinga principi” ietvaros.
J.Roze lasījis šādas vieslekcijas Leipcigas Universitātes Darba un Organizāciju
psiholoģijas fakultātē: Humora un Emocionālā intelekta pētījumi, Humors un Emocionālais
intelekts organizācijas kontekstā, Organizāciju kultūra, Krievu kultūras psiholoģiskie aspekti
Latvijā.
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10.STUDIJU PROGRAMMAS SVID ANALĪZE UN ATTĪSTĪBAS PLĀNS
11.tabula Programmas SVID analīze
Stiprās puses
Programma nodrošina kvalitatīvu pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības iegūšanu, tiek
realizēts izvirzītais mērķis un uzdevumi, ko
nodrošina programmas saturs un mācībspēku
kvalifikācija.
 Programmas saturs atbilst profesionālās izglītības
standartam un profesijas standartam.
 Docētājiem, kas docē sabiedrisko attiecību kursus,
ir gan profesionālā sabiedrisko attiecību darba
pieredze, gan darba pieredze augstskolā.
 Vairāki programmas docētāji studē doktorantūrā.
 Tiek nodrošināta atgriezeniskā saite starp
studējošiem un akadēmisko personālu, kas
kopumā nodrošina studiju procesa uzlabošanos.
 Mācību darbs orientēts uz teorijā balstītu
profesionālu praktisku prasmju apgūšanu. Mācību
darbā tiek izmantotas aktīvās mācību metodes,
grupu darbs, praktiskie darbi.
 Mūsdienu
prasībām
atbilstošs
tehniskais
nodrošinājums studiju procesa īstenošanai.
 Programmai ir laba sadarbība ar darba devējiem
studiju prakšu un kvalifikācijas darbu izstrādes
organizēšanā.
 Programmā
būtiski
uzlabojies
studentu
nodrošinājums ar mācību literatūru
Iespējas
 Attīstīt programmu, ņemot vērā izmaiņas darba
tirgū, darba devēju ieteikumus, attīstības tendences
izglītības sistēmā un studentu vēlmes.
 Akadēmiskajam personālam un studentiem
iesaistīties ES fondu un dažādos zinātniski
pētnieciskajos projektos.
 Veidot uz šīs programmas bāzes 2.līmeņa
programmu.












Vājās puses
Salīdzinoši mazs to profilējošo kursu
docētāju īpatsvars, kuriem ir doktora
grāds;
Līdz šim nav plaši attīstīta sadarbība ar
citu augstskolu līdzīgām programmām un
ar ārvalstu augstskolām, jo ārvalstīs maz
tiek īstenotas 1.līmeņa programmas
sabiedriskajās attiecībās;
Studējošo un mācībspēku profesionālā
noslogotība, kas kavē iesaistīšanos
pētnieciskos projektos.

Draudi
Studentu maksātspējas samazināšanās,
līdz ar to daudzi studenti dodas studiju
pārtraukumā vai pārtrauc studijas.
Ekonomiskās situācijas noteiktas bailes
sākt studijas, ņemot kredītu.
Konkurences pieaugums
sabiedrisko
attiecību izglītībā.
Reflektantu vispārējās izglītības līmeņa
pazemināšanās.

Programmas attīstības virzieni.
1. Veicināt docētāju zinātniskās darbības attīstību, doktorantūras studijas, publikācijas,
dalību zinātniskajās konferencēs;
2. Veicināt docētāju metodisko materiālu veidošanu;
3. Turpināt studiju programmas pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām un
studentu ieteikumiem;
4. Turpināt papildināt studijām nepieciešamās literatūras klāstu RPIVA bibliotēkās;
5. Aktivizēt programmas sadarbību ar citu augstskolu sabiedrisko attiecību studiju
programmām Latvijā un ārvalstīs;
6. Attīstīt programmas sadarbību ar darba devējiem prakšu īstenošanā, kā arī organizējot
darba devēju – sabiedrisko attiecību profesionāļu – vieslekcijas augstskolā;
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PIELIKUMI
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1.pielikums
Akadēmiskā personāla saraksts un zinātniskās pētniecības
biogrāfijas
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Programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
N.
p.k
.
1.

Docētāja vārds
uzvārds

Zinātnisk
ais grāds

Amats

Docētie kursi

Filiāle, kurā
lasa lekcijas

Attiecības ar
augstskolu

Viktorija
Kuzina
Ivars Muzis

Dr.
philol.
Dr.paed.

Profesore

Latviešu valoda

Visās filiālēs

Profesors

Dr.chem

Visās filiālēs
(VF)
VF

4.

Jānis
Gedrovics
Anita Lasmane

Projektu vadības
pamati
Civilā aizsardzība

VF

5

Elmārs Vēbers

6.

Māra Vidnere

Biznesa un vadības
psiholoģija
Projektu vadības
pamati
Biznesa un vadības
psiholoģija

Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta

7.

2.
3.

Asoc.
profesors
Dr.psych. Asoc.
profesore
Dr.phil.
Docents

Astra Vilde

Dr.oec.,
Dr.habil.
psych.
Dr.hyst.

Docente

Mārketings

VF

8.

Ingrīda Puce

Dr.theol.

Lektore

VF

9.

Ināra Bagone

Lektore

VF

Blakus darba vieta

10.

Dace Bērziņa

VF

11.

Gustavs Elers

12.

Inga Jurgena

Mg.
philol
Mg.psyc
h.
Mg.sc.so
c.
Mag.
paed.
Mg
psych.
Mg.
paed.
Mg.soc.

Komunikācijas pamati
Sabiedrisko attiecību
pētniecības metodes
Biznesa svešvaloda

Pamatievēlēšanas
vieta
Blakus darba vieta

Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta
Blakus darba vieta

13.

Gundega
Kozlova
14. Anita
Maculēviča
15. Līga Mirlina

16.

Ieva Radzobe

17.

Jānis Roze

18.

Inese Urpena

Mg.
paed.
Mg.psyc
h.
Mg.

Docente

VF

Lektore

Rīga

Lektors

Biznesa un vadības
psiholoģija
Lietišķā informātika

VF

Lektore

Lietišķā informātika

Cēsis

Lektore

Prezentācijas iemaņu
treniņš
Biznesa svešvaloda

VF
Cēsis

Pamatievēlēšanas
vieta
Blakus darba vieta

VF

Blakus darba vieta

Lektore

Sabiedrisko attiecību
plānošana un
organizēšana;
Sabiedrisko attiecību
pētījumu metodes;
Gadījumu izpētes
prakse
Latviešu valoda

VF

Lektors

Socioloģija;

VF

Lektore

Lietišķā informātika

VF

Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas

Lektore
Lektore
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19.

Jana Veinberga

20.

Aija Vīgnere

21.

Rita Zālīte

22.
23.

Sc.ing.
Mg.soc.

Lektore

Mg.sc.so
c.
Mg.hrm

Lektore

Dace
Zandfelde

Mg.soc

Lektore

Laila Zudāne

Mag.
paed.

Lektore

Lektore

Sabiedrisko attiecību
darba metodes;
Sabiedrisko attiecību
juridiskie aspekti;
Politoloģija;
Prakse organizācijā
Uzņēmējdarbības
ekonomika
Žurnālistikas pamati;
Reklāma;
Reklāma;
Attiecības ar
plašsaziņas līdzekļiem
Lietišķā informātika

VF

VF

vieta
Pamatievēlēšanas
vieta

VF

Pamatievēlēšanas
vieta
Pamatievēlēšanas
vieta
Blakus darba vieta

Kuldīga

Blakus darba vieta

VF
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CURRICULUM VITAE
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E-pasts
Fakss

Viktorija Kuzina
28.05.1947.
Kalnciema 101 – 68,
Rīga, LV 1046
7808126
26770085
viktorija.kuzina@rpiva.lv
-

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1965.-1971.
ŠČ 348397
Filoloģe

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1988.-1991.
CD 000748
Filoloģijas zinātņu kandidāte, filoloģijas zinātņu
doktore
LZA

Latvijas Universitāte

Darba pieredze
Laika periods 2004.-2009.
Profesija vai ieņemamais 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 ieņemamais amats Asoc.prof., RPIVA Humanitāro zinātņu katedras
vadītāja
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola
adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083
Nozare Valodniecība
Prasmes
Valodu prasmes

Valoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu

5
5
4
5

5
5
3
4

5
5
3
4
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Datora lietošanas prasmes

Microsoft Word-teicamas zināšanas
Internets- teicamas zināšanas

Papildu informācija
Konferences - Ukrainā (Kijevā), Krievijā (Maskavā,
Sanktpēterburgā), Baltkrievijā (Grodņā), Lietuvā
(Šauļos, Kauņā), Polijā (Varšavā, Gdaņskā, Ržešovā),
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. Latviešu valodas videokurss latviešu
sarunvalodas apguvei. Žmogus kalbos erdveje.
Kaunas, 2001. 76. – 79.lpp
Kuzina V. Eiropas Valodu gads un valodu
apguve// Svešvalodu skolotājs. Eiropa.
Globalizācija: starptautiskas
zinātniskaskonferencesmateriāli.Rīga,RaKa,
2002 , 5. – 12.lpp.
Kuzina V. Latviešu valodas normas un valodas
prakse// Valodu apguve: problēmas un
perspektīva. Zin.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.
Kuzina V. Valodas prasmei. R.: Pētergailis,
2004. – 126 lpp. (Iesniegts).
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Rīga,

Upbringing»,

KuzinaV. Latviešu valodas vieta vērtībizglītībā.
// Teorija un prakse skolotāja izglītībā II. –
2004, 570.– 575.lpp.
Кузина В. Русско – латышские языковые
контакты в сфере фразеологии. В сб.
«Language,
Kulture,
Teaching
and
Rzeszow, 2004, 257. – 262.
Kuzina V. “Koptas valodas jautājumu
risinājumi normatīvajos avotos”/Valodu
apguve: Problēmas un perspektīva IV.Zinātnisko
rakstu krājums, Liepāja: LiePA, 2005, 49.54.lpp.
Kuzina V. О новом в преподавании языков в
Латвии. Žmogus kalpos erveje 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.
Kuzina V.,“Русский язык в прошлом,
настоящем и будущем в Латвии”, РОSSIСА
ОLОМUCENSIA, 2006., 423. – 431.lpp.
Kuzina V.,„Bērnu vārdu krājuma bagātināšanas
iespējas pirmsskolā un sākumskolā”, New
Dimensions in the Development of Society,
2006., Jelgava, 259 – 267. lpp.
Kuzina V.,„Rotaļspēles pirmskolas izglītības
iestāžu bērniem un to valodas kvalitatīvi
kvantitatīvā analīze”, Valodu apguve: Problēmas
un perspektīva, Zinātnisko rakstu krājums V,
2006., Liepāja: LiePA, 25. – 31. lpp.
Kuzina V., Literārās valodas valodas normas un
valodas prakse, Балтийские языки: культура,
речи и стилистика. 2006, Санкт Петербург, 24
-25.lpp.
Kuzina V., Valsts valodas likuma realizācijas
problēmas (iesniegts DU), 2007.
Bērna valoda un tās pilnīgošanas iespējas
(iesniegts LVI), 2007
Kuzina V., I. J. Freidenfelds. Klasiskās
tautasdziesmas sākumskolas mācībgrāmatās
(pedagoģiskais un lingvistiskais aspekts).
Kuzina V., Vecuma grupu valodas īpatnības
Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras
aspekts. Bērnība. Rīga 2007. 43. – 56. lpp.
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Kuzina V. (2007) Svešvārdu lietojums
sākumskolas mācību grāmatās un bērnu valodā.
Konferences „Valoda pasaulē, pasaule valodā un
literatūrā” (iesniegts LU rakstu krājumam).
Kuzina V. (2007) Svešvārdi kā bērnu valodas
bagātinātāji. Pedagoģija: teorija un prakse V.
Liepāja: Liepa, 235. – 241.lpp.
Kuzina V., Tautasdziesmu lietojums jaunākajās
mācībgrāmatās (iesniegts LIEPPA), 2008
V.Kuzina (2008) Folkloras nozīme bērnu
valodas izveidē. Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā, 4. Starptautiskā zinātniskā
konference, Rīga: RPIVA, 190. – 197.lpp.
V. Kuzina (2008) Лингвостатистическое
исследование единиц морфологического
уровня (на материале игр детей до
школьного возраста). Международная
научная конференция „ Человек в
пространствe языка”. Каунас. (Iesniegts)

Zinātniski pētnieciskās
darbības virzieni

Akadēmiskā darbība

Leksikoloģija, leksikogrāfija, frazeoloģija.
Sociolingvistika, valodas kultūra.
Terminoloģija, funkcionālā stilistika.
Matemātiskā lingvistika.
2000. – 2008. 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 Zinātņu 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“;
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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

Organizatoriskā
darbība

2000. Latviešu valodas institūtā. Tēma “Valodas
funkcionālie un sociolingvistiskie aspekti”;
2000. Eirointelekta projekts “Latviešu valodas
videokurss”.
2001. Starptautiskās zinātniskās konferences
“Valoda un augstākā pedagoģiskā izglītība”
organizatore (RPIVA).
Starptautisku zinātnisku konferenču plenārsēžu
un sekciju vadītāja (Gdaņska, Kauņa, Rīga,
Liepāja).
RPIVA Zinātnisko rakstu krājumu redkolēģijas
locekle.
Satversmes sapulces Revīzijas komisijas
priekšsēdētāja (2007).

5.04.2010.
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts
Fakss

IVARS MUZIS
31.01.1956.
Rīgā, Lokomotīves ielā 60-45, LV-1057
67808031
ivars.muzis@inbox.lv

Izglītība
Laika periods 1990.-1994.
Piešķirtā izglītības dokumenta Doktora diploms, Pedagoģijas doktors(Dr.paed.)
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1980.-1984..
Diploms, kvalifikācija: fiziskās audzināšanas
pasniedzējs
Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras Institūts

Darba pieredze
Laika periods 2008 .- pašlaik
Profesija vai ieņemamais amats Profesors
Darba vietas nosaukums un Vadības un ekonomikas nodaļa RPIVA, Imantas 7.
adrese līnija 1, Rīga
Nozare Pedagoģija
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

2004.- pašlaik
RPIVA Skolvadības katedras vadītājs
RPIVA Skolvadības katedra, Imantas 7. līnija 1, Rīga

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

2005.- 2008.
RPIVA Senāta priekšsēdētājs
RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļa, Imantas
7.līnija.1, Rīga
Izglītība

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese

1999. – 2008.
Asociētais profesors
RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte, Vadības
un ekonomikas nodaļa, Imantas 7 līnija 1, Rīga

Pedagoģija
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Nozare Pedagoģija

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1994. – 2004.
Dekāns
RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte, Imantas
7.līnija 1, Rīga
Pedagoģija

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1994. – 1999.
Docents
RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte, Imantas
7.līnija 1, Rīga
Pedagoģija

Laika periods 1987. – 1994.
Profesija vai ieņemamais amats Direktors
Darba vietas nosaukums un Liepājas 1. vidusskola, Liepāja
adrese
Nozare Pedagoģija
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Prasmes

1984 – 1987
Priekšsēdētāja vietnieks
Liepāja pilsētas fiziskās kultūras un sporta komiteja,
Liepāja
Kultūra

Valoda
Valodu prasmes Krievu
Angļu

Saprotu
Brīvi
Labi

Runāju
Brīvi
Labi

Rakstu
Brīvi
Labi

Papildu informācija
Kvalifikācijas paaugstināšana

Semināri

1. Rīga 2007. Zinātniski praktiskā konference,
Izglītības un mācību programmas: teorija un
prakse. Latvijas Universitāte
2. Tallin 2005. BMDA Annual conference. A
Celebration of Variety: Building on Differences
3. Kiev 2005. CEEMAN Annual conference.
Innovation in Management Development
4. Riga 2001 Project Management- Eurofaculty
Public Administration Programm Latvijas
Universitāte
5. Kyoto 1999 Japan Foundation Fellowship
Program, Foreign scholar
6. Paris 1995.-1996. Annual Training Programme
in Educational Planning and Administration
1. Rīga, 2003. ,, Darbinieku vadīšana. Konflikti.
Lēmumu pieņemšana”, Triviums apmācība.
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SIA Mediju nams.
2. Rīga.2003,, Budžets- finansu kontroles
mehānisms”. Triviums apmācība SIA Mediju
nams.
3. Rīga 2003,,Pārdošana kā attiecības” Triviums
apmācība SIA Mediju nams.
4. Rīga 2003,, Komunikācijas spožums un posts”
Triviums apmācība SIA Mediju nams.
5. Rīga 2003,, Biznesa stratēģijas” Triviums
apmācība SIA Mediju nams.
6. Rīga 2003,, Uzņēmuma finansu portrets”
Triviums apmācība SIA Mediju nams.
7. Rīga 2003,,Reputācijas menedžments. Kas tas
ir”Triviums apmācība SIA Mediju nams.
Projekti 1.Brussel 2009-2011.FIFOBI Project ,,Business
competence development in schools”
2. Rīga 2008.-2009.RPIVA projekts,, Joint Master
Programm in Education.”
3. Rīga 2007. -2008. RPIVA projekts „ Pedagoģijas
augstskolu absolventu vadības profesionālās
kompetences veidošanās”.
4.Rīga 1997.-1998.PHARE Projekts,, Biznesa izglītības
attīstība Latvijā”
Publikācijas 1. Muzis I. Teachers leadership and knowledge
building. International Conference Teachers’training in
the 21 st century: Changes and perspectives.Siauliai
University, 2008.
2.L.Kudreņicka I.Muzis Skolēnu drošības problēmas
vispārizglītojošā skolā// ,,Sabiedrība .Veselība.
Labklājība” //Starptautiskā Starpdisciplinārā
konference.-Rīga: RSU, 2008.
3. Muzis I Researchers about Latvian employers
competence requirement from higher education
graduates.//,,New Socio-Economic challenges of
development in Europe 2008.Labour Market Issues”//
International Conference.-Riga. Latvia University,2008.
4. Muzis I Organizational culture in Latvian
schools//,,New dimensions in the development of
society”// International Conference.-Jelgava.
LLU,2008.
5.Muzis I. Diversity mainstreaming in the Latvia
School System//,,Managing diversity European destiny
and hope// EURAM Conference.-Ljublana:
EURAM,2008.
6.Muzis I. Learning -centered leadership//,, Quality
education for quality teaching”// ATEE ConferenceRiga. Latvia University, 2008.
7. Muzis I.Learning-centered leadership//,,Changing
education in a changing society// ATEE Conference.-
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Klaipeda: Klaipeda University, 2008.
Pārstāvniecība Latvijas augstskolu profesoru asociācija.
Baltic Management Development Association
(BMDA)
Central and East European Management Association
Network
(CEEMAN)
Viesprofesors 2008.Erasmus Programma Šauļu Universitāte
15.02.2010.________________

I.Muzis
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds Jānis Gedrovics
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts
Fakss

01.11.1944.
Valdeķu iela 62-136, Rīga, LV-1058
(+371)67674983
(+371)29162147
janis.gedrovics@rpiva.lv
(+371)67808034

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1993-1994
Pedagoģijas maģistrs
vidusskolas ķīmijas skolotājs

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija

1972 – 1975-1978
Zinātņu kandidāta diploms
Ķīmijas zinātņu kandidāts. Diploms nostrificēts par Dr.
chem. 1993.g.

Latvijas Universitāte, Rīga, Raiņa bulv. 19

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga, Akadēmijas laukums 1
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1962 - 1970
Diploms par augstāko izglītību
Ķīmiķis (fizikālā ķīmija)
Latvijas Universitāte, Rīga, Raiņa bulv. 19

Darba pieredze
Laika periods Kopš 2005.g. 1. sept. līdz šim laikam
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Asociētais profesors
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
Imantas 7. līnija 1
Pedagoģija/ ķīmijas didaktika

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1998.g. 1.sept.-2005.g. 31.aug.
Docents
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
Imantas 7. līnija 1
Pedagoģija

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1990. 1.sept.-1997. 27.aug.
Skolotājs (ķīmija, fizika, vācu valoda)
Rīgas 94.vidusskola, Rīga, Ozolciema iela 26
Pedagoģija
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Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1991.g. janv. – 1991.g. dec.
Galvenais speciālists
Latvijas Republikas Izglītības ministrija, Rīga, Vaļņu iela
2
Valsts pārvalde

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1987.g. aug. – 1991.g. janv.
Direktora vietnieks mācību metodiskajā darbā
Republikāniskais Skolotāju kvalifikācijas celšanas
institūts, Rīga, Vaļņu iela 2
Valsts pārvalde

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1972.g. nov. – 1987.g. aug.
Aspirants, jaunākais, vecākais zinātn. līdzstrādnieks
Latvijas zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūts

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1971.g. sept. – 1972.g. nov.
Mācību daļas metodiķis
Latvijas Valsts universitāte, Rīga, Raiņa bulv.19.

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1967.g.sept. – 1971.g. aug.
skolotājs
Rīgas 13. vakara (maiņu) vidusskola, Skuju iela

Zinātne

Pārvalde

pedagoģija

Prasmes

Valoda
Saprotu
Runāju
Rakstu
Valodu prasmes 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+
Citas prasmes Nav speciāla apstiprinājuma

Papildu informācija
Semināri Umeo, Zviedrija, 2007.21.03. Zviedrijas Dabaszinību
didaktikas biedrības minisimpozijs.
Kursi Darba aizsardzība/ - Juridiskā koledža, 2007.g. maijs –
jūlijs (160 st. programma)
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”.

61

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
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 dažādos 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.
8. Gedrovics J., Lamanuskas V. Survey of
Ergonomics Problems in Latvian and Lithuanian Schools’
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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.
12. Gedrovics J. Ergonomikas vieta vispārējā,
profesionālajā un skolotāju izglītībā. - Krājumā: Izglītības
ekoloģija un profesionālās studijas. – Rīga: RUK, 2007,
70-77.
13. Gedrovics J., Mitlere R., Tuče-Novika D.,
Zemesarājs R. Datorlietotāju vidusskolēnu ergonomiskā
kultūra un daži datorlietošanas paradumi. - Krājumā:
Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas. – Rīga:
RUK, 2007, 98-104.
14. Gedrovics J., Gabranovs A. Ergonomika – ne
tikai zinātne. Skolotājs, 2008, No 2, 44-49.
15. Gedrovics J. Die Ergonomie im Curriculum der
Lehrerbildung. – Lehrer/ und Lehrerinnenbildung, Wien,
2008: S. 71-77.
13.01.2010.
Datums

/Jānis Gedrovics/_______________________
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts
Fakss

Anita Lasmane
1954. gada 11. novembrī
„Mazliepadas”, Lībagu pagasts, Talsu rajons, Latvija
29115177
anital@lanet.lv

Izglītība
Laika periods 2006.09. – 2007.09.
Studijas RSEBAA profesionālajā maģistra studiju programmā
„Personāla vadība” – studijas beidzas 2008.04.
Laika periods 1998. – 1999
Piešķirtā izglītības dokumenta
profesores, psihoterapeites Allas Spivakovskas meistarklases
nosaukums/ Piešķirtā
psihoterapijā izdota apliecība Nr. H-000735
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Universitātes Praktiskās psiholoģijas akadēmija
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1993. – 1997.
diploms Nr. C-D 001471.“Skolotāja paškoncepcijas un skolēna
personības identitātes veidošanās mijsakarības” (attīstības
psiholoģija), Dr.psych.
Latvijas Universitātes doktorantūra

Laika periods 1994. – 1995.
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1975. – 1980.
diploms Nr. 710350 (ar izcilību)
kvalifikācija- latviešu un krievu valodas un literatūras
skolotājs vidusskolā
Daugavpils pedagoģisko institūts

Laika periods 1972.
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā Atestāts par vidējo izglītību
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Rojas vidusskola
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Darba pieredze
Laika periods No 01.06.2004.
Profesija vai ieņemamais amats asociētā profesore sociālās psiholoģijas apakšnozarē

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Imantas 7. līnija 1, LV-1038
Psiholoģija
no 01.09.2006.
Profesionālās 2. līmeņa augstākās izglītības studiju
programmas „Personāla vadība” direktore
Laika periods 2002.- 2003.
Profesija vai ieņemamais amats Sociālo zinātņu maģistra psiholoģijā studiju programmas
direktore
Darba vietas nosaukums un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese Imantas 7. līnija 1, LV-1038
Nozare Psiholoģija
Laika periods 1998.g. – 2004.
Profesija vai ieņemamais amats docente
Darba vietas nosaukums un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese Imantas 7. līnija 1, LV-1038
Psiholoģijas katedrā, no 2000. gada Psiholoģijas fakultātē
Nozare Psiholoģija

Laika periods 1995.-1998.g.
Profesija vai ieņemamais amats konsultante
Darba vietas nosaukums un Tukuma rajona Izglītības iestāžu Psiholoģiskās palīdzības
adrese centrs
Nozare Psiholoģija
Laika periods 1994.-1995.
Profesija vai ieņemamais amats psiholoģijas skolotāja
Darba vietas nosaukums un
Tukuma rajona Zemgales vidusskola
adrese
Nozare Izglītība
Laika periods 1990. – 1994.
Profesija vai ieņemamais amats direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā
Darba vietas nosaukums un
Saldus rajona Kalnu vidusskolā
adrese
Nozare skolvadība
Laika periods 1989.-1990.g. –
Profesija vai ieņemamais amats skolotāja
Darba vietas nosaukums un
Saldus rajona Kalnu vidusskolā
adrese
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Nozare Izglītība
Laika periods 1984. - 1989.
Profesija vai ieņemamais amats direktora vietniece audzināšanas darbā
Darba vietas nosaukums un
Valmieras rajona 23. arodvidusskolā
adrese
Nozare skolvadība
Laika periods 1980. - 1989.
Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja
Darba vietas nosaukums un
Valmieras rajona 23.arodvidusskolā
adrese
Nozare Izglītība
Valoda
Saprotu
Runāju
Rakstu
Prasmes
Dzimtā
Dzimtā
dzimtā
Valodu prasmes latviešu
krievu
Teicami
teicami
teicami
vācu
labi
labi
labi
angļu
apmierinoši
apmierinoši
apmierinoši
Datora lietošanas prasmes Microsoft Office programmas, SPSS datu analīzes programma,
Internets
Citas prasmes
Papildu informācija
Semināri
2007. gada marts – augusts – Veselības institūta Baltijas
Mākslas terapijas centrs, N. Purnis vadītais seminārs – treniņš
„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 apmaiņa 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 jaunas specializācijas
iegūšanai – 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.
 Seminārspraktiskās
nodarbības
”Ģimenes
psihoterapeitiskā konsultēšana” 24 stundas, apliecības Nr.
563 (4313), 2000. g.
 Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centra programma
„Skolēnu arodkonsultēšanas pamati”, 80 stundas
(sertifikāts Nr. 13; 1995.g.).
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Konferences Referāti
Starptautiskās konferencēs un kongresos
Referāts RPIVA IV Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”, Rīgā 2010.
gada 25.martā.
Referāts III Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” – „ Pusaudžu
psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem
saistība”, Rīga, 2006. gada 7. aprīlis
Piedalīšanās Eiropas Centra darba ņēmēju jautājumos, 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 „Bezapziņas režija”,
2001., Kannas
Starptautiskās konferences „Radošas personības
attīstība”2000., 2001., Rīga, RPIVA.
Rīgas Pedagoģijas augstskolas 1. zinātniskā konference
1995.g.
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)
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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 Zinātņu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324
„Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes
atspoguļojums valodā”(2004.-2006., projektu īsteno LU
Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, vadošais pētnieks)
Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums Nr. 03.0951 „Darba
dzīves kvalitātes sociālpsiholoģiskie aspekti Latvijas
organizācijās” (2003.g., vadītāja)
Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums „Personības
attīstība multikulturālā vidē” (2001.-2003., projektu īsteno LU
PPI, vadošais pētnieks)
Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums „Personības
pašizjūta un identitāte”(1999.-2001.g. projektu īstenoja LU
PPI, vadošais pētnieks)
Starptautiskie projekti
2007.01.02. – 2007.31.08. Eiropas Sociālā Fonda un biedrības
„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
Uzņēmējdarbības un menedžmenta 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
Uzņēmējdarbības un menedžmenta 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”
1999. g. februāris- 1999. g. augusts Sorosa fonda Latvija
projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeļu izveide”.
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Publikācijas

1. Raksti recenzētos izdevumos
Lasmane A. „Kreatīvā adaptācija” raksts žurnālā „Psiholoģija
mums”, Nr. 6 (19), 26. – 30. lpp.
Lasmane A., Taukuļa S. (2006). „Sociālo un ekonomikas
zinātņu 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). Pusaudžu
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 „Dažādu specialitāšu
studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums
valodā” ietvaros izstrādāts un LU Zinātņu padome
apstiprinājusi izmantošanai mācību materiālu „Valodas
psiholoģija” – 2005. gada decembris, 36 lpp.
Lasmane A., Mārtinsone K. (2004). Teorētisko pieeju un
koncepciju integrācijas jautājums psiholoģijā. Jaroslavļas
Univesrsitātes metodoloģisko rakstu krājums, 2004., 12 lpp.
Lasmane A., Tunne I., Krūmiņa I., Ābele A. (2003).
Personības attīstība multikulturālā sabiedrībā.// „RTU
Zinātniskie raksti”, 2003., 12 lpp.
D.Medne, I.Tunne, I.Krūmiņa, 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.
Lasmanis A., Lasmane A., Vanaga I., Lasmane D. Television
in
Children’s
Education:
Analisis
of
Research.
//”Communication and Individual Opinion: Media inHuman
Education”; International Conference, May 12 – 13, Vitseybsk,
Belarus (rakstu krājums izdošanā)
2. Monogrāfiskie darbi
Iesniegta publicēšanai monogrāfija A. Lasmane,
K. Mārtinsone „Psiholoģija- vēsture un šodiena”, 600 lpp.,
iekļauta izdevniecības „Zvaigzne ABC” plānā.
3. Mācību publikācijas
Lasmane A. (2005). Organizāciju psiholoģija II. Tālmācības
studiju materiāls. Rīga, Biznesa vadības koledža, 2005., 2006.
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Lasmane A. (1998). Skolotājs - skolēna personības attīstības
rosinātājs //Rīga, , 1998.g., 76 lpp.;
Lasmane A. (1998). Identitātes veidošanās nosacījumi
skolotāja un skolēna saskarsmē // Rīga, Latvijas Universitātes
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 1998., 80 lpp.;
4. Citas zinātniskas publikācijas
Lasmane A. (2007). Vadītājs un darbinieks – ko viņi 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.
Lasmane A. (1999). Raksti krājumos: “Personības pašizjūta
un identitāte”. R., 1999., “Personības attīstība ģimenē, skolā un
augstskolā”. R., LU, 1999., kopā 11 lpp.
Lasmane A. (1998). Skolēna identitātes veidošanās karjeras
izvēles procesā // Rīga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas institūts, 1998., 36 lpp.
Lasmane A. (1995). Skolotāja psiholoģiskā virzība
pedagoģiskajā realitātē //Rīga, Rīgas Pedagoģijas augstskola,
konferences materiāli, 1995.g.;

2010. gada 1.februāris

_________________
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Curriculum vitae
Personas informācija
Elmārs Vēbers
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati 09.10.45., Talsu rajons, Latvija
Adrese
Vesetas ielā 10 dz. 85, Rīgā, LV-1013
Tālrunis 67808010
Mobilais tālrunis 26335652
E- pasts
elmars.vebers@gmail.com; elmars.vebers@rpiva.lv
Izglītība
Laika periods 1993
Piešķirtā izglītības dokumenta Doktora diploms Nr. 000848
nosaukums/ Piešķirtā
Filozofijas doktors (Dr. phil.)
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte
Laika periods 1982
Piešķirtā izglītības dokumenta Diploms Nr. 004219
nosaukums/ Piešķirtā
Filozofijas zinātņu kandidāts
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
Baltkrievijas ZA Filozofijas un tiesību institūts
Laika periods

1977-1980

Piešķirtā izglītības dokumenta
Latvijas ZA Vēstures institūta Filozofijas nodaļas
nosaukums/ Piešķirtā
aspirants
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas ZA Vēstures institūts, Filozofijas nodaļa.
Laika periods

1968-1973

Piešķirtā izglītības dokumenta
Diploms Nr.348849,
nosaukums/ Piešķirtā
filozofs, sociologs
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas
fakultāte
Darba pieredze
Laika periods Kopš 2008. gada
Profesija vai ieņemamais amats Vadošais pētnieks, docents
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese (RPIVA), Pedagoģijas zinātniskais institūts, Vadības un
ekonomikas nodaļa Ekonomikas un uzņēmējdarbības
katedra,
Imantas 7, Rīga, LV- 1083
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Nozare Izglītība, zinātne
Laika periods 2002. - 2007.
Profesija vai ieņemamais amats Direktors
Darba vietas nosaukums un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta
adrese departaments, Hanzas iela 7, Rīga.
Nozare Vadība, izglītība
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1991. - 2007.
Zinātniska projekta vadītājs, vadošais pētnieks
LU Filozofijas un socioloģijas institūts,
Akadēmijas lauk. 1, Rīga
Socioloģija, zinātne

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese

1997. - 2000.
Analīzes nodaļas vadītājs
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības stratēģijas
departaments, Vaļņu iela 2, Rīga

Nozare Vadība, izglītība
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1994. - 1997.
RD deputāts, komitejas priekšsēdētājs
Rīgas dome, Sociālo jautājumu komiteja,
Rātslaukums 1, Rīga LV–1539
Vadība, pārvalde

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese

1988.– 1990.
Nodaļas vadītājs
Latvijas Zinātņu akadēmija Filozofijas un socioloģijas
institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050
Nozare Filozofija, vadība

Laika periods 1986.– 1988.
Profesija vai ieņemamais amats Celtnieks
Darba vietas nosaukums un
Celtniecības un remontdarbu pārvalde, Rīga
adrese
Nozare Celtniecība
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese

1980.– 1986.
Nodaļas vadītājs
Latvijas Zinātņu akadēmija Filozofijas un tiesību
institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050
Nozare Filozofija, vadība

Laika periods

1973.– 1980.
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Profesija vai ieņemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks
Darba vietas nosaukums un Latvijas Zinātņu akadēmija Vēstures institūts,
adrese Filozofijas nodaļa, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV
1050
Nozare Filozofija, zinātne
Prasmes

Valoda
Saprotu
Runāju
Valodu prasmes Latviešu
dzimtā
dzimtā
Krievu
brīvi
brīvi
Angļu
Labi
Labi
Datora lietošanas prasmes MS Office (Power Point, Excel)
Internets

Rakstu
dzimtā
brīvi
Labi

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība kopš 1980. gada
Papildu informācija
Semināri 2000., Seminar on Minority Policy and Legislation – The
Danish Centre for Human Rights Certificate.
Kursi 2000., Angļu valodas kursi – Kultūras un izglītības
centra, firmas “Mirte” sertifikāts
2000., Ekonomikas statistika un analīze – Valsts
administrācijas skolas sertifikāts.
1999., Angļu valodas kursi – Valodu mācības centra
sertifikāts.
1999., Stratēģiskā vadīšana – Valsts administrācijas
skolas sertifikāts.
1999., Datorzinību kursi “Teksta redaktors Microsoft
Word” un “Elektroniskās tabulas Microsoft
Excel” – LR IZM Pedagogu izglītības atbalsta
centra apliecība.
Konferences Organizētās konferences
Organizētas piecas starptautiskas konferences Rīgā par
etnopolitiku laikā no 1990. līdz 1998. gadam.
Piedalīšanās konferencēs ar referātiem
1. Ašhabada, 1999. g. 9.-11. nov., Apvienoto Nāciju
Attīstības Programmas Reģionālais simpozijs
“Sociālekonomiskā politika pārejas tipa valstīs”,
Referāts: “Sabiedrības integrācija Latvijā”.
2. Prāga, 1999. g. 4-6. nov., Eiropas Padomes simpozijs
“Izglītības reformas stratēģijas: no koncepcijas līdz
realizācijai”, Ziņojums: “Izglītības reforma Latvijā”.
3. Rīga, 1999. g. 28.-29. maijs, Konference
“Sabiedrības integrācijas koncepcijas Latvijā
apspriešanas gaita un rezultāti”, Referāts:
“Sabiedrības integrācijas vērtības”.
4. Rīga, 1998. g. 4. aprīlis, Latvijas Inteliģences
apvienības 19. konference “Valsts nacionālā politika
sabiedrības integrācijas kontekstā”. Referāts:
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“Nacionālās attiecības un nacionālā politika Latvijā”.
5. Rīga, 1998. g. 15. – 16. oktobris, Starptautiska
konference “Valsts etnopolitika virzībā uz pilsonisku
sabiedrību”. Referāts: “Latvijas sabiedrības
integrācijas programmas etnopolitiskā dimensija.”
6. Rīga, 1996. g. 17. - 18. oktobris, Starptautiska
konference “Politiskās nācijas veidošanās process
Baltijas valstīs”. Referāts: “Valstiskā apziņa
politiskās nācijas struktūrā”.
7. Rīga, 1994., 7. - 9. marts, Starptautiska konference
“Demokrātija un etnopolitika” - Rīga' 94. Referāts:
"Etniskā situācija Latvijā".
8. Rīga, 1992., 19. - 21. maijs, Starptautiska konference
“Demokrātija un etnopolitika”. Rīga’ 92. Referāts:
"Latvieši Latvijā - izdzīvošanas perspektīvas
demokrātijas apstākļos".
9. Ālborga, 1992. g. 24. - 29. augusts, Starptautiska
konference “Eiropas integrācija un eiropeiskā
domāšana”. Referāts: "Minoritāšu problēma Latvijā."
10. Rīga, 1991. g. jūlijs, Pasaules Latviešu zinātnieku
kongress. - Referāts: "Nacionālās tiesības".
11 Oslo, 1991. g. 5. -6. sept., konference “Nacionālā
identitāte Baltijas Republikās un Dienvidslāvijā”. Referāts: "Latviešu nacionālās tiesības".
Projekti Rīga, 2004.- 2007., LZP finansēts projekts nr 04.1064
“Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts etniskās
attiecības” LU FSI, projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 2000. – 2003., LZP finansēts projekts nr 01.0749
“Sabiedrības integrācijas etniskais aspekts” LU FSI,
projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 1996. – 2000., LZP finansēts projekts ”Nacioālie
procesi Latvijā un sabiedrības integrācija” LU FSI,
projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 2004., Eiropas Padomes Informācijas biroja
finansēts projekts „Latvijas nacionālo minoritāšu
prasības etniskās identitātes saglabāšanas garantēšanai
saistībā ar Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par
nacionālo minoritāšanu aizsardzību”, LU FSI, projekta.
vad.: E. Vēbers
Rīga, 2003.-2004., Sabiedrības integrācijas fonda
finansēts projekts nr. LE.01.01/2-3/28 “Mainīgās
identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās un sabiedrības
etniskās struktūras izmaiņu ietekme uz sabiedrības
integrāciju”, LU FSI, projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 2001., 1999. Apvienoto Nāciju attīstības
programmas un Eiropas Savienības komisijas
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pārstāvniecības Latvijā finansēts projekts: valsts
programmas “Sabiedrības integrācijas programma” un
valsts programmas koncepcijas “Sabiedrības integrācija
Latvijā” publicēšana. LR Naturalizācijas pārvalde,
Rīga, 2001., Sorosa fonda – Latvija finansēts projekts
“Sabiedrības integrācija: atsvešinātības pārvarēšana”
Rīga, 2001., Sorosa fonda – Latvija finansēts projekts
“Etnopolitika Latvijā. Pārskats par etnopolitisko stāvokli
Latvijā”, projekta vad.: E.Vēbers
Rīga, 2000., Latvijas zinātnes padomes, Sorosa fonda Latvija, Eiropas Padomes Informācijas un
dokumentācijas centra Latvija, Apvienoto Nāciju
Organizācijas Attīstības programmas finansēts projekts
„Integrācija un etnopolitika”, LU FSI, projekta vad.: E.
Vēbers
Rīga, 2000., Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Sorosa
fonds – Latvija finansēts projekts “Vācieši Latvijā”, LU
FSI, projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 2000., Kultūras ministrijas finansēts projekts nr.
KM 2000-5 ”Kultūras procesi un marģinālizācijas
problēma”, projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 1999., 1997., Sorosa fonda – Latvija tulkojumu
projekts “Cilvēks un sabiedrība”
Rīga, 1999., Kultūras ministrijas finansēts projekts nr.
KM 99-5 ”Sabiedrības inegrācijas kultūrpolitiskā
dimensija”, projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 1998., Kultūras ministrijas finansēts projekts nr.
KM 98-6 ”Latvijas politiskā nācija: kultūras aspekts”,
projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 1997. – 1994., Atvērtās sabiedrības institūta,
Augstākās izglītības atbalsta programmas, (Open Society
Institute, Higher Education Support Program),
(Budapeštā) finansēts projekts „Demokrātija un
etnopolitika”, LU FSI, projekta vad.: E. Vēbers
Rīga, 1995., 1994., Džona D. un Katrinas T. Makartūra
fonda, IREX (International Research and Exchanges
Board), Sorosa fonda- Latvija un LZP finansēts projekts
„Nacionālā politika Baltijas valstīs”,
Publikācijas

1. Vai teiksim ardievas sabiedrības integrācijai? –
Rakstu krājums: Pretestība sabiedrības
integrācijai: cēloņi un sekas. Rīga, 2007, 115.136.lpp.
2. Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un
pārvarēšanas iespējas (etnicitātes, valsts un
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pilsoniskās sabiedrības mijiedarbības analīze).
Līdzautori: I. Apine, L. Dribins u.c. Portāls:
politika.lv, 2006.
3. Latvijas nacionālo minoritāšu prasības etniskās
identitātes saglabāšanas garantēšanai. Līdzautori: I.
Apine, L.Dribins u. c. Portāls: politika.lv, 2004.
4. Mainīgās identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās
un sabiedrības etniskās struktūras izmaiņu ietekme
uz sabiedrības integrāciju. Līdzautori: I. Apine, L.
Dribins u. c. Portāls: politika.lv, 2004.
5. Otrgadniecība un pamatizglītības kvalitāte. – Gr.:
Latvijas izglītības sistēma Eiropas izglītības telpā.
Rīga, 2003. 63.- 66.lpp.
6. Atsvešinātības pārvarēšana. Līdzautori Āboltiņš R.
un Pabriks A. – Rīga, 2001.
7. Etnopolitika Latvijā. (Sorosa fonda-Latvija
finansēts pārskats par etnopolitisko stāvokli
Latvijā). Līdzautori: I. Apine, L.Dribins, A.
Jansons, V. Volkovs, S. Zankovska. – Rīga, 2001.
8. Desmit jautājumi par sabiedrības integrāciju
Latvijā. Līdzautori: A. Stroja un A. Kleckins. –
Rīga, 2001.
9. Ievada vietā. – Mūsdienu metodikas rokasgrāmata
skolotājiem. Rīga, LVAVP, 2000., 4-13.lpp.
10. Latvijas sabiedrības integrācijas etnopolitiskā
dimensija. – Gr.: Integrācija un etnopolitika. –
Rīga, 2000. , 12.- 46.lpp.
11. The Political Nation in Latvia. – In: The
Constitutional and Political Regulation of Ethnic
Relations and Conflicts. Ljubljana, 1999, pp. 145152.
12. Repartriācija, migrācija un sadarbība ar tautiešiem
ārzemes. – Sabiedrības integrācija Latvijā, Rīga,
1999, 10, 13-15, 17. lpp.
13. Zinātniskais atbalsts – Valsts programma
Sabiedrības integrācija Latvijā, Rīga, 1999, 42, 4445, 47- 49. lpp.
14. Valstiskā apziņa politiskās nācijas struktūrā. – Gr.:
Pilsoniskā apziņa. – Rīga, 1998. – 43. - 63. lpp.
15. Latvijas valsts un etniskās minoritātes. – Rīga,
1997. – 165. lpp.
16. Ethnic Minorities in Latvia in the 1990s. //
Humanities and Social Sciences. Latvia. – 1996. –
Nr. 3 (12), pp. 4-27.
17. Etniskā identitāte un politiskā nācija. – Gr:
Nacionālā politika Baltijas valstīs. – E. Vēbera un
R. Kārkliņas redakcijā. – Rīga. Zinātne, 1995. 137.
- 155. lpp.
18. The Minority Problems in Latvia. – In: History of
European Ideas, vol. 19, pp. 669 - 673, 1994.
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19. Demography and Ethnic Politics in Independent
Latvia: Some Basic Facts – In: Nationalities
Papers. Vol. 21. Number 2, Fall, 1993, pp. 179 195.
20. Survival of Ethnic Groups – the Nationality Rights
of Latvians. – In: National Identity in the Baltic
Republics and Yugoslavia. The University of Oslo,
1992, pp. 61 - 65.
21. The Process of Democratisation and the National
Policy. – In: Baltic Symposium. Sydney
University, 1990, pp. 33 - 39.
22. Par skolēna izglītošanas izmaksām// vdiena.lv,
2008. 3. apr.
23. Reforma un etniskā kultūra // Latvijas avīze, 2004,
27. janvārī.
24. Mānīgā statistika un nacionālās minoritātes//
Neatkarīgā Rīta Avīze, 2001. gada 27. septembrī.
25. Bilingvālās izglītības reforma// Diena, 1999, 25.
okt.
26. Par mūsu sabiedrības integrāciju, tās iespējām un
pretrunām//Latvijas Vēstnesis, 1998. gada 3. jūlijs.
Studiju kursi
Programmu izstrāde
Redaktora darbība
Sabiedriskais darbs

Pielikumi

Pielikumi
Studiju kursi

Pašlaik lasītie kursi, to apjoms
1. Pilsoniskā sabiedrība Latvijā – 2 kr. p., LU Pedagoģijas u
psiholoģijas fakultāte
2. Vadības teorija – 3 kr. p., RPIVA
3. Projektu vadība – 2 kr.p., RPIVA
4. Projektu sagatavošana un koordinācija – 2 kr.p., RPIVA
Iepriekš lasītie kursi, to apjoms
3. Izglītības socioloģija – 2 kr. p., LU Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultāte
4. Ievads etnopolitikā – 4 kr. p., Rīgas Stradiņa
Universitāte, Eiropas Integrācijas institūts
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Programmu izstrāde
Eksperts konsultants un darba grupas vadītājs:
 Rīgas attīstības mērķprogramma 2002.- 2005. – Rīga,
2002.
Programmas redaktors un atsevišķu sadaļu autors:
 Valsts programma “Sabiedrības integrācija Latvijā”. –
Rīga, 2000.
 Valsts programmas koncepcijai “Sabiedrības
integrācija Latvijā”. – Rīga, 1999.
Izglītības attīstības stratēģiskā programma “Izglītība.
1998- 2003”. – Rīga, 1998.
Redaktora darbība
Galvenais redaktors un ievadu autors grāmatu sērijai
“Etniskās minoritātes Latvijā”:

L. Dribins. Ukraiņi Latvijā. Rīga, 1995. - 70. lpp.

I. Apine. Baltkrievi Latvijā. Rīga, 1995. - 90.
lpp.

L. Dribins. Ebreji Latvijā. Rīga, 1995. - 118. lpp.

V. Volkovs. Krievi Latvijā. Rīga, 1995. - 144. lpp.

Ē. Jēkabsons. Poļi Latvijā. Rīga, 1996. - 168. lpp.

L. Dribins, O. Spārītis. Vācieši Latvijā, Rīga,
1999. – 271. lpp.
Galvenais redaktors, ievada un pēcvārda autors grāmatām:




Integrācija un etnopolitika. – Rīga, Jumava, 2000. –
514. lpp.
Pilsoniskā apziņa. - Rīga, 1998. - 320. lpp.
Nacionālā politika Baltijas valstīs (sadarbībā ar R.
Kārkliņu). - Rīga, 1995. - 248. lpp.

Zinātniskais redaktors un pēcvārda autors Sorosa fonda
finansēto tulkojumu sērijas “Cilvēks un sabiedrība“
grāmatām:
 Smits. Nacionālā identitāte. Rīga, 1998. 223. lpp.
 Dž. Rotčailds. Etnopolitika: konceptuālās aprises.
Rīga, 1999. 247. lpp.
Ievada autors un redaktors Rīgas domes Izglītības,
jaunatnes un sporta departamenta gadagrāmatām:
 Gadagrāmatai 2002 – Rīga, 2003., 145. lpp,
 Gadagrāmatai 2003.– Rīga, 2004., 175. lpp.
 Gadagrāmatai 2004. – Rīga, 2005., 169. lpp.
 Gadagrāmatai 2005. – Rīga, 2006., 178. lpp.
 Gadagrāmatai 2006. – Rīga, 2007., 163. lpp.
Sabiedriskais darbs Vēlētie un citi sabiedriskie amati
2002.– 2004. Sabiedrības integrācijas fonda Pilsoniskās
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līdzdalības komitejas loceklis.
2001.– 2003. Rīgas domes priekšsēdētāja padomnieks
izglītības
jautājumos.
2001.– 2003. Sorosa fonda-Latvija Izglītības komisijas
loceklis.
2000.– 2001. LR Tieslietu ministrijas Konsultatīvās
padomes sabiedrības integrācijā loceklis.
1999.– 2004. Latvijas Institūta Sabiedriskās padomes
loceklis.
1994.– 1997. Rīgas domes deputāts, Izglītības, jaunatnes
lietu un sporta komitejas loceklis.
1993. – 1997. LNNK biroja vadītājs un ģenerālsekretārs.
1988.– 1990. Latvijas Tautas frontes Nacionālo attiecību
un demogrāfijas komitejas priekšsēdētājs,
Revīzijas komisijas loceklis.
Atzinība
2001. gadā – Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas Republikas stiprināšanā.
1999. gadā – Sorosa fonda-Latvija Sabiedriskās saskaņas
balva.
1997. gadā – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas Atzinības raksts.

15.03.2010.
Datums

paraksts
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts
Fakss

Māra Vidnere
1951.gada 28.aprīlī, Rīgā
Valmieras 6, Jūrmala, LV-2010
7753139
29486006
mvidnere@navigator.lv

Izglītība
Laika periods 1992-1994
Piešķirtā izglītības dokumenta pirmshabilitācijas doktorantūra, Psiholoģijas Habilitētā
nosaukums/ Piešķirtā doktora diploms C-Dh Nr 0001751, 1998.gads
kvalifikācija Psiholoģijas Doktora diploms C-D Nr001356, 1996.gads
Izglītības iestādes nosaukums
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas
katedra
1982-1983
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
Diploms Nr. 21-83,
nosaukums/ Piešķirtā
Augstskolas pedagogs
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
Maskavas Pārvaldes institūts, Pedagoģijas universitāte
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1980-1984
diploms EK 017478, Ekonomisko zinātņu kandidāts,
nostrificēts 1992.gadā
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
Maskavas Pārvaldes institūts, Finansu un kredīta
katedra

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1972-1977
Diploms Nr.IONr407405,
Ekonomists
Latvijas Valsts universitāte, Finansu un tirdzniecības
fakultāte, Tirdzniecības ekonomikas katedra

Darba pieredze
Laika periods

Kopš 2005.gada

Profesija vai ieņemamais amats Profesore
Darba vietas nosaukums un
adrese Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības augstskola (RPIVA)
Nozare Psiholoģija
Laika periods Kopš 2005.gada
Profesija vai ieņemamais amats Vadošais pētnieks
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Darba vietas nosaukums un Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu pētniecības
adrese centrs
Sociālā psiholoģija
Nozare Psiholoģija
Laika periods 1992-1997.g., no 1997-2005.g
Profesija vai ieņemamais amats Docente, profesore
Darba vietas nosaukums un LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts (PPI)
adrese Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (PPF)
Nozare Psiholoģija
Laika periods 1989-1992
Profesija vai ieņemamais amats Docente, vecākā zinātniskā līdzstrādniece
Darba vietas nosaukums un
adrese Latvijas Universitāte (LU) Ekonomikas fakultāte
Nozare Ekonomika,prečzinība
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1977-1979; 1984-1989
Pasniedzēja-stažiere, vecākā pasniedzēja
LVU, Finansu un tirdzniecības fakultāte
ekonomika

Valoda
Saprotu
Runāju
Krievu
Teicami
Teicami
Valodu prasmes
Angļu
Teicami
Labi
Latviešu
Dzimtā
Dzimtā
Datora lietošanas prasmes
MS Office, Internets,Power Point,Statistika-6.

Prasmes

Rakstu
Teicami
Labi
Dzimtā

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība no1973.gada.
Papildu informācija

Kvalifikācijas paaugstināšana (no 2001.g.)
Semināri 2008. darba grupas „Citizens of Europe and the world
„(CICE) kustības ietvaros (2008. -2011.) London
Metropoliten University
2005-2007
apmācības
kurss
smilšu
terapijā,
Starptautiskajā Smilšu Terapijas Asociācijā, Lindes fon
Keizerlinkes (Vācija) vadībā, Rīga
2007 (janvāris) - atklātā vieslekcija ALA, darbs UMBC
Merilendas Universitātes bibliotēkā pie Garīgās
Inteliģences tēmas, un kroskulturālās psiholoģijas.
2005-2007apmācību
kurss
smilšu
terapijā,
Starptautiskajā Smilšu Terapijas Asociācijā, Lindes fon
Keizerlinkes (Vācija) vadībā, Rīga ,
2006
(novembris)
atklātās
vieslekcijas
Viļņas
Pedagoģiskajā Universitātē, ERASMUS programmas
ietvaros,
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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) – stāžēšanās E.Rodžersa Augstskolā
(Iztēles dziedniecība, šamanisms) Virdžīnija, ASV).
2002 ( oktobris) – seminārs Sankt-Pēterburgas (Krievija)
Universitātē,Smilšu terapija
2001 (maijs) – seminārs “Mūsdienu sociālās psiholoģijas
attīstības problēmas” prof.A.Šihireva (Maskava) vadībā,
Rīga
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 menedžments – 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 menedžmenta
problēmas.-2kr.p.
5. Etnopsiholoģija- 2 kr.p.
Sagatavotie e-kursi LU
6. e-kurss – Stresa menedžments – 2 kr.p.
7. e-kurss – Vadības psiholoģija – 2 kr.p.
Sagatavoti jauni kursi doktorantūrā
1. Mūsdienu sociālās psiholoģiskās menedžmenta
problēmas – 2 kr.p. sociālās psiholoģijas doktorantūra
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2. Etnopsiholoģija- 2 kr.p. sociālā psiholoģijā DU
psiholoģijas doktorantūra
3. Zinātniskā pētījuma norise -2 kr.p. DU ekonomikas
doktorantūra
4. Sociālā psiholoģija – 2 kr.p. RPIVA paed.
doktorantūra
Konferences Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs ārpus Latvijas (no 2005.gada)
2009 (july). The 11th European Congress of Psychology
Mara Vidnere, Irina Plotka, Nina Blumenau.
2009 (may). Mara Vidnere , Irina Plotka International XI
European Conference “Citizens of Europe and the World
“CICE,Malmo,Sweden
2009(30.03.-2.04.)Ausma Špona, Mara
Vidnere.Konferenz der International Academy for the
Humanization of Edcation(IAHE).
2008 (july). Mara Vidnere, „Social distance of Ethnocommunicative relation in Latvia: Psychological analysis",
XXIX International Congress of Psychology, Berline,
Germany, 2008. 20.-25.july.).
2008(september) Mara Vidnere, Irina Plotka. International
Society
for
cultural
activity
and
research
(ISCAR),Santjago,
2008 (may). Mara Vidnere, Irina Plotka. IX International
conference „Kultura i rinok” Jana Pavla II Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Lublin, Poland
2008 (may). Mara Vidnere, Irina Plotka. International
Tenth European Conference “Citizens of Europe and the
World “CICE,I stambul,Turky
2007 (decembris). Federacija Psihologov Obrazovanija
Rosiji, IV Nacionalnaja naucno-prakticeskaja konferencija
„Psihologija Obrazovanija:podgotovka kadrov i
psihologiceskoe prosvescenije 13-15 dekabrja 2007g.”
2007 (novembris). International conference „Social and
cultural challenges to national security” (Vilnius, Lietuva)
2007 (maijs). International Nighth European Conference
“Citizens of Europe and the World “CICE Montpeiler,
France
2006 (maijs)-International Eighth European Conference
“Citizens of Europe and the World “CICE
2004 (septembris) – 6.starptautiskā Baltijas psihologu
konference, Viļņas Universitāte (Lietuva)
2005
(jūnijs)-International
Political
Psychology
Conference of Baltic States,Poland,Opoles University
Piedalīšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs Latvijā
(no 2005.gada)
2010(25-26.marts) 5th International Scientific Conference
„Theory For Practice in the Education of Contempory
Society”, RPIVA, Rīga
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2009(1-5.jūnijs) Starptautiskais NATO Simposijs”The
international Applied Military Psychology
Symposium”,Latvia,Rīga IAMPS at the National Defence
Academy
2009(23-24 aprīlis) 12.starptautiskā zinātniskā konference
„Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma
intereses”Liepājas Universitāte.
2009 (15-17.aprīlis) Daugavpils Universitātes 51.
Starptautiskā zinātniskā konference.
2006 (novembris) – Starptautiskā zinātniski-praktiskā
konference ”Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā
sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”,PA, SBKA, Rīga.
2006 (novembris) – XI 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) – 3rd 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
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 etnokomunikatīvo 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 „cilvēkscilvēks” (vad. I..Plotka), no 2006.gada.
5. LZP grants ”Leksikona organizācijas atmiņā
reprezentācijas modeļa izstrāde” (vad. D.Igoņins), 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
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starpkulturālo attiecību veicināšanā” (vad. M.Vidnere),
2001.-2003.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”.
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 mācībumetodiskās publikācijas. No 2005.gada:
Špona A., Vidnere M. (2009)Die Entwicklung der
Einstellungen lettischer Jugendlicher im gesellschaftlichen
Wandel./Wege der Integration in heterogenen
Gesellscaften.Karin Elionor Sauer,Josef
Held(Hrsg).Vergleichende Studien.ISBN 978-3-53116783-1.VS VERLAG Fūr Sozialwissenchaften,156-169p.
Špona A., Vidnere M. (2009)Единство воспитания и
самовоспитания как основа гуманизации
образования.
Hildeshaimas Universitāte.IEHE. iesniegts publicēšanai.
Vidnere M., Strautmanis J. Assessing business ethics in
context of corporate social responsibility. RPIVA,Signum
Temporis vol.2: 93-99. 2009. ISSN1691-4929
Vidnere M. (2009) Kreativitātes resursu un kvalitāšu
paaugstināšanās studentiem Stresa Sintoniskā Vadības
Modeļa (SSVM) mācības procesā. Zin. rakstu krāj.
„Radoša pesonība”
Rīga: RPIVA, KZI: 39-50. ISBN9984-39-372
I.Plotka, M.Vidnere, Ņ. Blūmenaua.(2009) Jauniešu
sociālās adaptācijas un etniskās identitātes izpēte
dažādās kultūrvides
Zinātniskā monogrāfija„Jaunatne ceļā no izglītības uz
darba tirgu”DU,iesniegts publicēšanai.
Plotka I., Blumenau, N., Vidnere M.(2009) Исследование
социальной адаптации и этнической идентичности
молодежи в разных культурных средах. По
материалам Всероссийской научно-практической
интернет-конференции с международным участием
15 марта – 15 мая, Курган: 190-195. 2009. ISBN
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УДК159.92 ББК 88.5
J.Šaplavskaja, I. Plotka, M.Vidnere. (2009) Research of
hardship in relation to stress coping agenda. 5th
International Scientific Conference “New Dimensions in
the Development of Society”. Jelgava: Latvijas
Lauksaimniecības Universitāte: 20-27. 2009. ISBN 9789984-48-005-3
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 žurnāls
„Psiholoģija mums”, Nr.2, 2006, 26-32.lpp. ISSN 16910982
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
zinātņu vēstnesis. Daugavpils Universitāte /Social
sciences bulletin /, 2006 1 (3), 112-133.lpp. ISSN 16911881.
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., Igoņins D., Plotka I. (2006)
Ethnocommunicative competence (ECC) and its role in
creation and development of international relationship in
Latvia. A Thematic Network 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., Hodaņonoka I., Krūmiņa 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,
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205-208.lpp.
Vidnere M., Plotka I. (2005). Ethnocommunicative
competence (ECC) and its role in creation and
development of international relationship in Latvia.
Konferences „Menedžmenta un mārketinga teorija un
prakse” materiāli, Minska, 9-10.lpp.
2003.gads
Vidnere M., Nucho A. (2003) Intervēšanas prasmes.
Rīga: RAKA, 85 lpp. ISBN 9984-15-480-7
Vidnere M. (2003) Iztēle. Krājumā “Ieskats holistisko
terapiju formās”, Rīga: Izglītības soļi, 39-43.lpp. ISBN
9984-712-35-4
Vidnere M. (2003) Personības garīgās izaugsmes iespēja
pārdzīvojuma izpratnē.
Krājumā “Ieskats holistisko
terapiju formās”, Rīga: Izglītības soļi, 92-100.lpp. ISBN
9984-712-35-4
Vidnere M., Ločmele A., Zālīte A. (2003) Kultūras
saknes organizācijā: banku pakalpojumi kā organizācijas
kultūras rādītājs. Rīga, Starpnozaru žurnāls „Psiholoģija
mums”, oktobris (1), 2003, 10-15.lpp. ISSN 1691-0982
Vidnere M. (2003) Sociālo pārmaiņu psiholoģiskie
aspekti personības socializācijas procesā. Rīga,
Starpnozaru žurnāls „Psiholoģija mums”, novembris (2),
2003, 2-6.lpp. ISSN 1691-0982
Vidnere M., Zālīte A. (2002) Korupcija kā ekonomikas un
sociāli morālās attīstības kavēklis.
Krājumā
“Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un prakse”, 2.sēj.
ISBN 9984-30-018-9
2001.gads
Vidnere M., Garleja R. (2001) Psiholoģijas un sociālās
uzvedības aspekti ekonomikā (testi). Rīga: RAKA, 317
lpp. ISBN 9984-15-291-4
Vidnere M., Skārds I., Strazdiņa V. (2001) The Honesty
as an Ethnical Value in Companies as Estimated from the
Questtioning the Students of the Higher Education
Establishment. Rēzeknes Augstskola, ISBN 984-585-2-3
Vidnere M., Karpova Ā. (2001) Represēto ģimeņu
pārdzīvojuma pieredze. Rīga: LZA vēstis, 55.sēj., Nr.1/2,
10.-16.lpp.
Mācību metodiskie materiāli:
Vidnere M. (2001)
Stresa menedžments:
mācību
palīglīdzeklis. Rīga: KOMIN .
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
Žurnāla “Educology Psychology” redkolēģijas locekle
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Žurnāla “Psiholoģija mums” redkolēģijas locekle
Žurnāla “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 pieņemšanā.
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 20th
Century in honour of an Outstanding contribution in the
field of Social Psychology. International Biographical
Centre, Cambridge, England
6. 1997 – goda raksts par ieguldījumu latviskās
identitātes saglabāšanā. Pedagogu un augstskolu
mācībspēku konkursa “Kas ir latvietis?” laureāte
2010. gada 5.februārī
Datums

__________________
paraksts ( M.Vidnere)
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CURRICULUM VITAE
PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
Dzimšanas dati

Astra Vilde
19.01.1934.

Adrese

Raņķa dambis 7/3 – 53, Rīga, LV 1048

Mobilais tālrunis
e-pasts

28650975
vildeastra@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
Periods 1993-1994
Dokumenta nosaukums Studijas maģistrantūrā, nokārtoti eksāmeni
Izglītības iestādes nosaukums LU Vēstures un filozofijas fakultāte, filozofijas
specialitāte
Periods 1971-1976
Dokumenta nosaukums Vēstures doktora zinātniskais grāds
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Zinātņu akadēmija
Periods 1968
Dokumenta nosaukums Vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības
pasniedzēja kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte
Periods 1958
Dokumenta nosaukums Jaunākais agronoms
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas lauksaimniecības neklātienes tehnikums
DARBA PIEREDZE
Laika periods
Darba vietas nosaukums
Nozare
Ieņemamais amats

2007- līdz šim
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Augstākā izglītība
Docente

Laika periods
Darba vietas nosaukums
Nozare
Ieņemamais amats

2005-līdz šim
Latvijas Kristīgā akadēmija
Augstākā izglītība
Docente

Laika periods
Darba vietas nosaukums
Nozare
Ieņemamais amats

1995-1999
BA Turība
Augstākā izglītība
docente

Laika periods 1994.
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Darba vietas nosaukums Valsts kanceleja
Nozare Valsts pārvalde
Ieņemamais amats Lektore
Nozare
Laika periods 1986-1989
Darba vietas nosaukums Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas
celšanas institūts
Nozare Tautsaimniecība
Ieņemamais amats Vecākā pasniedzēja
Laika periods
Darba vietas nosaukums
Nozare
Ieņemamais amats

1974-1986
LPSR ZA Vēstures un filozofijas institūts
Zinātne
Zinātniskā līdzstrādniece

Darba vietas nosaukums
Nozare
Laika periods
Ieņemamais amats

Z. Ozolas 5. vidusskolas vēstures skolotāja
Izglītība
1971-1974
Vēstures skolotāja

Darba vietas nosaukums
Nozare
Laika periods
Ieņemamais amats

Olaines profesionāli tehniskā vidusskola
Izglītība
1968-1971
Skolotāja

Darba vietas nosaukums
Nozare
Laika periods
Ieņemamais amats

LPSR Izglītības sistēma
Izglītība
1961-1968
Skolotāja

Prasmes
Valoda
Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu

Saprotu Runāju
x
x
x
x
x
x
x

Rakstu
x
x
x
x

Dators Labas ar Word, Exel
Papildus informācija
Semināri, kursi Valsts ierēdņu kandidātu atestācijas un tālākās
apmācības speciālistu sagatavošanas kursi
Valsts ierēdņu apmācības metodoloģijas kursi.
Valsts Kancelejas kursi ierēdņu apmācībai ētikā.
IZM Kultūras un izglītības centra kursi „Angļu
valoda ar priekšzināšanām”
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Konferences Starptautiska zinātniski praktiska konference
„Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants
cilvēks: Praktiskā tolerance” 2006. gada 8.-9.
septembrī Latvijas Kristīgajā akadēmijā
Publikācijas Zemes izmantošanas problēmas Latvijā (19501960), LPSR Zinātņu akadēmijas vēstis
Nr.10,1978,1.62 autorloksnes.
Vidējās un augstākās kvalifikācijas speciālistu
gatavošana Latvijas lauksaimniecībā (19451975),LPSR Zinātņu akadēmijas vēstis
Nr.7,1980,1.56 autorloksnes.
Latvijas lauksaimniecības vadošo kadru un
speciālistu skaitliskā un kvantitatīvā sastāva
izmaiņas(1945-1975), LPSR Zinātņu akadēmijas
vēstisNr.7,1981,2.12 autorloksnes.
Lauksaimniecības attīstības problēmanalīze. Rīga:
„Vēstures zinātņu attīstība Padomju
Latvijā”,1983,1.22 autorl.,74.-91.lpp.
Lauksaimniecības mehanizatoru gatavošana
Latvijā(1944-1980),LPSR Zinātņu akadēmijas
vēstis Nr.1,1984,1.65 autorloksnes.
Modernā kristīgā izglītība un praktiskā
tolerance.Sagatavots publicēšanai Latvijas
Kristīgās akadēmijas zinātniskajiem rakstiem.

15.02.2010.
A.VILDE
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds Puce Ingrīda
Dzimšanas dati 20.09.1977
Adrese Vienības gatve 31 – 3, LV 1004, Rīga
Tālrunis +371 26569731
Mobilais tālrunis
E- pasts ingridapuce@student.kul.pl
Fakss
Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums/
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes
nosaukums

2005. – 2010
Dr.theol
2010.gada 5.martā aizstāvēts promocijas darbs „Reliģiskā autoritāte
Latvijas preses gaismā 1987-2007”
Ļubļinas Katoļu universitāte Teoloģijas fakultāte
Mediju izglītības katedra (Polija)

Laika periods 1999.– 2002.
Piešķirtā izglītības Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē
dokumenta nosaukums/
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte
nosaukums
Laika periods 1995.-1999.
Piešķirtā izglītības Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
dokumenta nosaukums/
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte
nosaukums
Laika periods 1984.-1995.
Piešķirtā izglītības Vidējā izglītība
dokumenta nosaukums/
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes Rīgas 84. vidusskola
nosaukums
Darba pieredze
Laika periods 2010.gads līdz šim
Profesija vai Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda sabiedrisko attiecību speciāliste
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
un adrese
Nozare Sabiedriskās attiecības
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Laika periods 2010.gads līdz šim brīdim
Profesija vai Laikraksta „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” žurnāliste un redaktore
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums Laikraksts„Katoļu Baznīcas Vēstnesis”
Nozare Žurnālistika
Laika periods No 2008.septembra
Profesija vai lektore
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
un adrese
Nozare izglītība
2004.-2005.

Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
un adrese
Nozare

Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
un adrese
Nozare

Docente, sabiedrisko attiecību, komunikācijas teorijas priekšmetu
pasniedzēja
1.
Latvijas Kristīgā akadēmija
izglītība

2000.-2005.
Projektu vadītāja
Sabiedrisko attiecību aģentūra „PR Stils”

Sabiedriskās attiecības
Valoda
2.
Saprotu 3.
Runāju 4.
Rakstu
Prasmes
krievu
x
x
x
Valodu prasmes
angļu
x
x
x
Datora lietošanas Labas ar Word, Exel, Power Point
prasmes
Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība,
fotografēšana
Papildu informācija
Kursi 2003. “Profesionālas sabiedriskās attiecības”, Klauss Januševskis,
“Akademie fur Fuhrung und Kommunikation” (Vācija) sadarbībā ar
“Komunikāciju akadēmiju”
2003. “Kā sagatavot pārliecinošas prezentācijas” – Alfs Raudis,
“Komunikāciju akadēmija”
Projekti 2000 – 2002, Sabiedrība par atklātību – Delna
Pētījums par lēmumu caurskatāmību un sabiedrības pārstāvju
līdzdalību valsts pārvaldē, konkrēti padomēs.
Publikācijas Puce Ingrīda. (2004) Kā kļūt par labu sargsuni : pētnieciskās
žurnālistikas instrumenti. - [Rīga] : Delna - sabiedrība par atklātību.
Puce Ingrīda, Sadovska Inga. (2002)Starptautisko līdzekļu
izmantošanas efektivitāte korupcijas novēršanas sistēmas stiprināšanā
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Latvijā. – [Rīga] : Sorosa fonds –Latvija, Sabiedrība par atklātību
„Delna”

2010gada _25. martā
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E-pasts
Fakss

Ināra Bagone
1950.gada 25.oktobris
Brūžu iela 14, Rīga, LV - 1016
7431881
29714725
bagone@rpiva.lv
7808034

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1971. – 1976.
filologa, angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija,
diploms Nr.231142
LVU Svešvalodu fakultāte
1966. – 1969.
atestāts par vidējo izglītību
Rīgas 49.vidusskola

Laika periods 1958. – 1966.
Piešķirtā izglītības dokumenta apliecība par astoņgadīgo izglītību
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Bauskas 1.vidusskola
Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
Adrese

1994. – pašreiz
angļu valodas pasniedzēja
RPIVA
Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083

Laika periods 1990. – pašreiz
Profesija vai ieņemamais amats angļu valodas skolotāja
Darba vietas nosaukums un
Rīgas 19.vidusskola
Laika periods 1998. – 1990.
Profesija vai ieņemamais amats referente
Darba vietas nosaukums un
Latvijas fonds „Baltika”
Laika periods 1998. – pašreiz
Profesija vai ieņemamais amats angļu valodas galvenā speciāliste
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Darba vietas nosaukums un

Rīgas pilsētas skolu valdes Kurzemes
priekšpilsētas nodaļas

Laika periods 1985. – 1989.
Profesija vai ieņemamais amats ārpusklases darba organizatore
Darba vietas nosaukums un
Rīgas 19.vidusskola
Laika periods 1982. – 1985.
Profesija vai ieņemamais amats pagarinātās dienas grupas audzinātāja
Darba vietas nosaukums un
Rīgas 19.vidusskola
Laika periods 1979. – 1982.
Profesija vai ieņemamais amats jaunākā zinātniskā līdzstrādniece
Darba vietas nosaukums un
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A.Upīša
valodas un literatūras institūts
Laika periods 1977. – 1979.
Profesija vai ieņemamais amats matemātiķe programmētāja
Darba vietas nosaukums un
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A.Upīša
valodas un literatūras institūts
Laika periods 1969. – 1971.
Profesija vai ieņemamais amats tehniķe
Darba vietas nosaukums un
Latvijas Zemkopības zinātniskās pētniecības
institūts
Prasmes
Valodu prasmes

Valoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Latviešu valoda – dzimtā
Krievu, angļu valoda – brīvi
Franču valoda – ar vārdnīcas palīdzību

Datora lietošanas prasmes – Microsoft Word
Papildus izglītība, kursi


2005.g. Angļu valodas skolotāju asociācijas konference „Young learners:
Theories, Practicalities, Realities”;



2004.g. Starptautiska Angļu valodas skolotāju asociācijas konference par angļu
valodas mācīšanas aktualitātēm;



2003.g. Somijas – Latvijas projekta ALADES noslēgums un mācību līdzekļa
izdošana;



2002.g.aprīlis komandējums uz Šveici un iepazīšanās ar integrēto mācību
iespējām;



2001.g.jūnijs – RSIC kursi „Mūsdienīga pieeja angļu valodas mācību procesā”;
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2001.g.marts. – Somijas – Latvijas izglītības projekts ALADES (aktīvas darba
metodes demokrātiskā skolā);



2000.g.oktobris/novembris – Dānijas Demokrātijas fonda (Dānijas Ārlietu
ministrija) organizētais seminārs Dānijā „Dānijas izglītības sistēma un
demokrātija”;



1999.g.jūnijs – RSIC kursi „Angļu literatūras mācīšanas metodika”;



1999.g. janvāris-marts – RSIC kursi „Pārskats par angļu literatūru”;
1997./1998. – RPIVA Mazā Akadēmija, Svešvalodu fakultāte, kursi, 4KP.
Papildu informācija
Apbalvojumi
2004.gada septembrī – RPIVA rektora pateicības raksts;
2000.gada 25.oktobrī – IZM Goda raksts.
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts
Fakss

Dace Bērziņa
1956. gada 8. jūnijs
Ķekava, Nākotnes 6 – 13
67936963
29482233
dace.berzina@rpiva.lv, dace.berzina@apollo.lv

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums/
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes
nosaukums
Laika periods

1998.-2000.
Diploms
Sociālo zinātņu Maģistra grāds psiholoģijas apakšnozarē. (Mg.psych.)
5.
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Psiholoģijas maģistrantūra.

1974.-1980.
Piešķirtā izglītības Kvalifikācija:
dokumenta nosaukums/ matemātiķis, pasniedzējs. Diplomdarbs sociālajā psiholoģijā un
Piešķirtā kvalifikācija pētījuma datu matemātiskajā apstrādē.
Izglītības iestādes
6.
nosaukums

Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultāte.

Darba pieredze
Laika periods 1997.- šobrīd
Profesija vai
lektore
ieņemamais amats
Darba vietas 7.
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola Psiholoģijas
nosaukums un adrese fakultāte, Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
Nozare psiholoģija
Laika periods 2000.- 2005.
Profesija vai
ieņemamais amats docētāja
Darba vietas
8.
Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola
nosaukums un adrese
Nozare psiholoģija
Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Darba vietas
nosaukums un adrese
Nozare

2001.-2006.
docētāja
Sociālā darba Augstskola „Attīstība”
psiholoģija
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Laika periods 1980- 2000.
Profesija vai matemātikas un psiholoģijas skolotāja, Kopš 1995.g. – skolas
ieņemamais amats psihologs
Darba vietas
nosaukums un adrese Ķekavas vidusskola
Nozare pedagoģija, psiholoģija
Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Darba vietas
nosaukums un adrese
Nozare

1998.-2000.
psihologs
Madonas rajona Grašu bērnu namā.

psiholoģija
Laika periods 1995. - šobrīd
Profesija vai
ārštata lektore
ieņemamais amats
Darba vietas
Latvijas rajonu un pilsētu Pašvaldības, Izglītības pārvaldes, Pieaugušo
nosaukums un adrese
izglītības centri
Nozare
psiholoģija, pedagoģija
Prasmes

Valoda
Krievu
Angļu
Vācu

9.
Saprotu 10.
Runāju 11.
Rakstu
teicami
teicami
teicami
labi
labi
labi
viduvēji
viduvēji
vāji

Datora lietošanas
12.
MS Office, Internets- lietotāja līmenis
prasmes
Citas prasmes 13.
B kategorijas autovadītāja tiesības kopš 1997.g.
14.
Papildu informācija 15.
2006. Nodarbību vadīšana 7.Starptautisko Latvijas Jauno mūziķu
Semināri meistarkursu seminārā „Mūzika un citu mākslu mijiedarbība”
2006. Nodarbību vadīšana Lielbritānijas vēstniecības starptautiskā
projekta seminārā „Sporta nodarbības kā multikulturālas sabiedrības
veidošanas iespēja”.
2001. Piedalīšanās seminārā „Vardarbības mazināšana skolā: Vīnes
konsultatīvais modelis” Vīnē (Austrija) Eiropas Komisijas projekta
„Connect fi-006” ietvaros.
2000. Piedalīšanās Starptautiskajā seminārā „Geštaltterapijas teorija
un prakse” Rīgā.
1999. Apmācības kurss pasaku terapijā. Iegūts sertifikāts.
1999. Piedalīšanās Eiropas Savienības Comenius programmas
organizētajos kursos – seminārā „Konsultatīvā pieeja, iekļaujot klasē
bērnus ar īpašām vajadzībām” Leuvenā (Beļģija)
1995.-1997. Līdzdalība semināros programmas „Geštalttterapija ar
bērniem” ietvaros (200 st. apjomā).
16.
.
Kursi 1996.-1997. Datorapmācības kursi „Pamats darbam ar Microsoft
Word un Excel”.
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1997. Autovadītāju kursi, iegūta autovadītāja apliecība.
1996. Vācu valodas kursi (bez priekšzināšanām).
Konferences 2008. Piedalīšanās 12.Starptautiskajā „Baltic IT&T 2008” konferencē
9.-11.04.
2007. Piedalīšanās WAIMH Eiropas reģionālajā konferencē „Zīdaiņu
un bērnu veselīgas garīgās attīstības veicināšana”.
2005. Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās un Iekļaujošās izglītības
kongresā Glazgovā (Lielbritānija).
2004. Piedalīšanās Eiropas 18.Veselības Psiholoģijas konferencē
Helsinkos (Somija).
2004. Piedalīšanās RPIVA Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
„Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”.
2003. Piedalīšanās Valsts cilvēktiesību biroja Starptautiskajā
Zinātniskajā konferencē „Bērnu ar uzvedības traucējumiem mācības
vispārizglītojošā skolā”.
2003. Piedalīšanās Eiropas Psihologu 8.kongresā Vīnē.
2000. Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās izglītības kongresā
Mančestrā (Lielbritānija).
2000. Piedalīšanās un darba grupas vadīšana RPIVA Starptautiskajā
konferencē „Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija
mainīgajā sociālajā vidē”.
1998. Piedalīšanās XXI Starptautiskajā Skolu Psihologu konferencē
Jūrmalā.
1996. Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „Biopsihosociālā
pieeja psihosomatisko izpausmju ārstēšanā un novēršanā” Rīgā.
1994. Piedalīšanās Starptautiskajā Baltiešu Psihologu konferencē
Jūrmalā.
1993. Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „Mātes un bērna
garīgā veselība” Rīgā.
1993. Piedalīšanās Vasaras Akadēmijas kursos Gēteborgā „Bērnu
aprūpe un izglītošana Zviedrijā”.
1993. Piedalīšanās Pasaules latviešu Izglītības darbinieku konferencē
„Minstere-IV” Jūrmala”.
Projekti 2008. Lektore BĢLM projektā „Kā atpazīt vardarbībā cietušus
bērnus”.
2006.-2008. Projekta Netsafe (Drošs internets) Uzraudzības komisijas
locekle.
2007. LPS projekts Valsts Policijas iestāžu darbiniekiem „Dažāda
veida vardarbība ģimenēs un tās mazināšanas iespējas”.
Lektore.
2007. IeM Ieslodzījuma vietu Pārvaldes projekts „Vērtībizglītības un
saskarsmes prasmju korekcijas programmas izstrāde
jauniešiem”. Programmas izstrāde.
2007.Jēkabpils raj. Padomes projekts „Sociālās atstumtības
mazināšana”. Lektore, nodarbību vadītāja.
2000. Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija projektā
„Atvērtā skola” (bilingvālā izglītība)
1998. Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija projektā
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„Raižu bērnu integrācija”.
1994.-1996. Projekta plānošanas grupas locekle, lektore un semināru
vadītāja Sorosa fonda-Latvija projektā „Skolotāju atbalsta tīkls”.
Publikācijas I.
1. Psychological aspects of Internet and information security.// Baltic
IT&T 2008 konferences materiāli. – Rīga, 2008.9.-11.04.
2. Considerations on Teaching Style Fitting to Boys’ and Girls’
Learning Style – Gender Differences as a Subject of Inclusion. (2005)
// Inclusive and Supportive Education. Congress Materials. – Glasgow,
UK.
3. Izglītības sistēmas humanizācijas problēmas Latvijā. (2004) //
Teorija un Prakse Skolotāju Izglītībā. RPIVA konferences materiāli. –
Rīga, RPIVA.
4. Latvijas pedagoģijas realitāte iekļaujošās izglītības kontekstā
(2003)// Referāta tēzes VCT konferencei. – Rīga, VCT birojs.
5. Zēnu un meiteņu uzmanības un emocionālo stāvokļu dinamika un
informācijas apstrādes īpatnības. (2000) Maģistra darbs. – Daugavpils,
DU.
6. Saskarsmes individuālā stila atkarība no temperamenta un
pašnovērtējuma faktoriem. (1980) – Rīga, LVU.
II.
1.Vēlreiz par disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju./Psiholoģijas Pasaule.
Nr.3/2008.-Rīga
2. Bērns mācās. Priecājoties vai baidoties?/Psiholoģijas pasaule.
Nr.1/2007. – Rīga
3. Bērns mājās. Pie datora. Tātad drošībā?/ Psiholoģijas Pasaule.
Nr.2/2007. – Rīga.
4.Es gribu izaudzināt bērnu par labu cilvēku. (Audzināšana vai
psiholoģiskā vardarbība?) / Psiholoģijas Pasaule. Nr.12/2006. – Rīga.
5. Nepazaudēt nevienu... Psiholoģijas Pasaule Nr. 9/2006. - Rīga.
6. Komēs zinām par autismu?/ Psiholoģijas pasaule. Nr. 6/2006. –
Rīga.
7. Vecāki skolā. Pārdomas par uzskatiem un vērtībām./ Psiholoģijas
Pasaule. Nr.3/2006. – Rīga.
8. Mūsdienu pusaudzis./Skolotāja Almanahs. Nr.3/2006. – Rīga.
9. Skolotājs: profesionālis vai dzīvs cilvēks?/ Psiholoģijas Pasaule.
Nr.12/2005. – Rīga.
10. Apsveicot dažādību. Pārdomas par Starptautisko Iekļaujošās un
Atbalstošās izglītības kongresu./ Psiholoģijas Pasaule. Nr.10/2005. –
Rīga.
11. Puika skolā. / Mans Mazais Skolā. Nr.9/2005. – Rīga.
12. Kā mācās pirmsskolnieks?/ Psiholoģijas Pasaule. Nr.3/2005.
Pielikums „Roku Rokā” -- Rīga.
13. Kāpēc ir jāmācās?/ Mans mazais Skolā. Nr.12/2004. – Rīga.
14.. Vai izaudzināt ētisku cilvēku? Vai iemācīt ētiku?/ Psiholoģijas
Pasaule. Nr.9/2004. – - Rīga.
15. Puikas mācās citādi./ Mans Mazais Skolā. Nr. 9/2004. – Rīga.
16. Pārdomas par cilvēka seksualitātes dabu./ Psiholoģijas Pasaule.
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Nr.7/2004. – Rīga.
17. Seksisms skolā?/ Psiholoģijas Pasaule. Nr.4/2004. – Rīga.
18. Atstāts bērns... Ko tālāk?/ Psiholoģijas Pasaule. Nr.3/2004. – Rīga.
19 .Skolotāj, kā lai piespiežu savu bērnu mācīties?/ Psiholoģijas
Pasaule. Nr.1/2004.-Rīga.
20. Visādi bērni Latvijas skolās./ Psiholoģijas Pasaule. Nr.10/2003. Rīga.
21 .Kāpēc humānistisko pedagoģisko ideju ienākšanas ceļš Latvijas
izglītības praksē ir tik ērkšķains.../ Psiholoģijas Pasaule. Nr.8/2003. –
Rīga.
22. Emocionālās attiecības ģimenē, to ietekme uz bērnu agresīvās
uzvedības un noslēgtības veidošanos./ krāj.Skolotāja rokasgrāmata. –
Rīga, Sorosa fonds--Latvija, 1996.
23. Skolēnu attīstības vecumposmu krīzes./ krāj.Skolotāja
rokasgrāmata. – Rīga, Sorosa fonds-Latvija, 1996.

2010. gada 15.februārī

D.Bērziņa
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E-pasts
Fakss
Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības

GUSTAVS ELERS
26.09.1972 Rīgā
Juglas 41-44, Rīga, Latvija, LV 1064
7531343 m. 7860668 d.
26728568
elers@inbox.lv
Nav
1995 – 1998
Socioloģijas maģistrs

dokumenta nosaukums/piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte
Laika periods 1991 – 1995
Piešķirtā izglītības
Filozofijas bakalaurs
dokumenta nosaukums/piešķirtā
kvalifikācija
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 No 01.12.2004
Profesija vai ieņemamais amats Informātikas un dabaszinību katedras lektors
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7.
adrese līnija 1.
Laika periods 2001 – 2004
Profesija vai ieņemamais amats Konsultācijas un līgumdarbi par statistiskās analīzes
Darba vietas nosaukums un programmām, socioloģisko pētījumu veikšana sadarbībā ar, SIA
adrese “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.
Laika periods 07.01.1999- 30.06.2000
Profesija vai ieņemamais amats Sociologs
Darba vietas nosaukums un ”Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā ”Attīstība””
adrese Eiženijas 1.
Laika periods 03.02.1992- 01.04.1993
Profesija vai ieņemamais amats Tehniķis
Darba vietas nosaukums un SIA “Bārta” Daugavpils 74
adrese
Rakstu
Valoda
Saprotu
Runāju
Prasmes
Pilnībā
Bez kļūdām
Bez kļūdām
Valodu Latviešu
Ļoti labi
Ļoti labi
prasmes Krievu
Labi
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Vācu
Labi
Vidēji
Vidēji
Angļu
Labi
Vidēji
Ar grūtībām
Datora lietošanas MS Windows, Internet Browsers, MS Office, SPSS, STATGRAPHICS,
prasmes 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 viņa dators” LU 64.
konferences Pedagoģijas sekcijā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas
fakultātē.
02.02.2006. uzstāšanās par tēmu „Klasteru analīzes lietošana skolotāju kvalifikācijas
celšanas kursu analizēšanai” III starptautiskā zinātniskajā konferencē „Teorija praksei
mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA.
Projekti 01.2004 SIA 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 iestāžu 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.Šiļņeva,
prof., Dr.paed., Rīga, “Jumi” 2000., 249 .lpp.
17.
Gustavs Elers Pārskats par aptauju “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par
nedzirdīgiem cilvēkiem” krājumā “Sabiedrībai par nedzirdību”, Rīga, “Kopsolī”
2000., 167-190 lpp., 205. lpp.
Datums 22.02.2010
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds INGA JURGENA
Dzimšanas dati 26.01.1972.
Adrese V.Skubiņa 40, Priekuļu pag., Cēsu rajons
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts
Fakss

64130269
26474677
ingajurgena@inbox.lv
64130269

Izglītība
Laika periods 2000 - 2002
Piešķirtā izglītības dokumenta Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1995 - 2000
Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā/
Sākumskolas skolotāja, lietišķās informātikas skolotāja
kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1990 – 1993
Vidējās profesionālās izglītības diploms/
Tirdzniecības organizators - prečzinis
Rīgas Kooperatīvais tehnikums
Graudu 68, Rīga, Latvija

Darba pieredze
Laika periods 2001.09. –
Profesija vai ieņemamais amats lektore
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Pedagoģija
1998.10. Skolotāja
Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola
Raunas 7, Cēsis, Latvija
Pedagoģija

Laika periods 1997.09. – 1999.06.
Profesija vai ieņemamais amats Lietišķās informātikas skolotāja
Darba vietas nosaukums un Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
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adrese Egļu gatve 7, Priekuļi, Latvija
Nozare Pedagoģija
Prasmes

Valoda
Valodu prasmes Krievu
Angļu

Saprotu
Labi
Labi

Runāju
Labi
Mazliet

Rakstu
Labi
Mazliet

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība
Papildu informācija
Semināri, kursi
2007.08.

Profesionālās meistarības pilnveide 5. – 6. klašu
dabaszinību
skolotājiem
izglītības
satura
īstenošanai pamatizglītībā (B2; 18 st.)
2007.08. Projektu izstrāde (ESF; 42 st.)
2007.08. Datormācības pamati un interneta izmantošana
(ESF; 36 st.)
2007.08. Personības pilnveidošana (ESF; 42 st.)
2007.08. Personības pilnveidošana (ESF; 42 st.)
2007.03.
Pamatizglītības dabaszinību standarta īstenošana
5. -6.klasē (B2; 18 st.)
2006.05. Pamatizglītības dabaszinību standarta īstenošana
5. -6.klasē (B1; 36 st.)
2005.08. Baltijas Datoru Akadēmija „MS Front Page 2003”
2005.06. „Informātikas mācību standarta realizēšana
pamatskolā II”
36 stundas A2 kursi Elektroniskā mācību materiāla
izstrāde
2004.06. „Informātikas mācību standarta realizēšana
pamatskolā I”
36 stundas A1 kursi Elektroniskā mācību materiāla
izstrāde
2002.11. ECDL sertifikāts
2002.01. „Humāna un personiska pieeja izglītošanas
procesā”
36 st. tālākizglītības programma
1999.05. LU LIIS „Datu bāzu pārvaldības sistēma MS
Access 97”
1999.02. LU LIIS „MS Visual Basic kā universāls līdzeklis
apmācoši – kontrolējošu programmu izstrādē”

05.02.2010.
_____________________Datums
paraksts
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Curriculum vitae
Izglītības iestādes
nosaukums Latvijas Universitāte Pedagoģijas fakultāte
Personas informācija
Gundega Kozlova
Vārds,
LaikaUzvārds
periods 1990.-. 1995
Dzimšanas dati 24.04.1971.
Piešķirtā izglītības
Adrese Jūrmala, Durbes 5 lit.2
dokumenta
Tālrunis diploms Nr. 75.
29646698
nosaukums/
MobilaisPiešķirtā
tālrunis
kvalifikācija
E- pasts Gundegakozlova@navigator.lv
Fakss
Izglītība
Izglītības iestādes
Laika
periods
nosaukums
Piešķirtā izglītības
Darba pieredze
dokumenta
nosaukums/
LaikaPiešķirtā
periods
kvalifikācija
Profesija vai
Izglītības iestādes
ieņemamais amats
nosaukums
Laika periods
Piešķirtā izglītības
dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes
nosaukums
Darba
vietas
nosaukums
un
adrese
Laika periods
Nozare
Piešķirtā izglītības
dokumenta
Laika
periods
nosaukums/
Piešķirtā
Profesija vai
kvalifikācija
ieņemamais
amats
Izglītības iestādes
nosaukums
Darba
vietas
nosaukums un adrese
Laika periods
Nozare
Piešķirtā izglītības
dokumenta
Laika
periods
nosaukums/
Piešķirtā
Profesija vai
kvalifikācija
ieņemamais
amats
Izglītības
iestādes
Darba vietas
nosaukumsnosaukums
un adrese
Nozare
Laika periods
Laika periods
Piešķirtā izglītības
Profesija vai
dokumenta
ieņemamais amats
nosaukums/ Piešķirtā
Darba vietas
kvalifikācija

Latvijas Nacionālais Kinomotogrāfijas centrs kinoaktieru studija
2006.-2010.
Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita līdera izglītības
iegūšana.
Vadītājs Marks Tradwels (ASV)
2003.
-2007.
- Sociālās psiholoģijas,
“Morēno
Institūts
Latvijā”
- Saskarsmes
psiholoģijas,
- Mazo grupu psiholoģijas,
2003.-2004.
- Attīstības psiholoģija,
- Organizācijas
psiholoģijas,un grupu psihoterapeita asistenta
Psihodrāmas,
sociometrijas
- Vispārīgās psiholoģijas,
kvalifikācija,
atbilstoši Ziemeļvalstu Eksaminācijas padomes prasībām.
Personības
psiholoģijas
kursu lektore,
Apliecība Nr. 42
- SPT ( sociālpsiholoģisko video treniņu ) vadītāja,
-“Morēno
Prezentāciju
iemaņu
treniņu vadītāja.
Institūts
Latvijā”
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola
2000.-2002.
Sociālo
zinātņu maģistra grāda diploms Nr. 011624 psiholoģijā,
1995,
- 2002
psiholoģijas lektore
psihologs - konsultants,
SPT
( sociālpsiholoģisko
video treniņu
) vadītāja, institūts
un psiholoģijas
Latvijas
Universitāte Pedagoģijas
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola
1999.-2000.
izglītība
1995. – 1997
izglītības zinātņu maģistra grāda diploms Nr. 007031 pedagoģijā,
– skolas psihologs
Latvijas
Pedagoģijas
un psiholoģijas
JūrmalasUniversitāte
skolu psiholoģiskās
palīdzības
centrs institūts
1990.-1994.
1995.
bakalaura grāda diploms Nr. 001130 psiholoģijā.
informatīvu,
psiholoģiska
raksturaasistents
līguma rakstu
autore
Iegūtās
kvalifikācijas;
- psihologa
Nr. 148/
psiholoģijas
un pedagoģijas
Laikraksta “Rīgas
Balss” skolotājs Nr. 148/2

-
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nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods 1994. –1995..
Profesija vai
psiholoģiskā dienesta psihologs
ieņemamais amats
Darba vietas
Akciju sabiedrība “Cerība”
nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods 1993. – 1994.
Profesija vai
psihologs.
ieņemamais amats
Darba vietas
Bērnu klubs “Ķemeri”
nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods 1992. - 1993.
Profesija vai
ieņemamais amats psiholoģijas skolotāja
veselības mācības skolotāja
Darba vietas
Jūrmalas 1, vidusskola
nosaukums un adrese
Nozare izglītība
Valoda
Saprotu
Prasmes
Krievu
+
Valodu prasmes
Angļu
+

Runāju
+
+

Rakstu
+

Datora lietošanas
MS Office, Internets - +
prasmes
Citas prasmes
2005. – 2006. Dalība psihodrāmas pašpieredzes grupā. Vadītājs
Papildu informācija
Semināri
Viesturs Rudzītis. 100 stundas
2006.
Dalība psihoterapijas pieredzes praktiskajā grupā „Piecu
apļu metode” 30 stundas. Vadītāja R.Zarakovska.
(Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupas
psihoterapijas asociācija)
2006.
Latvijas Ķermeņa Orientēto Terapeitu Asociācijas izdots
sertifikāts ĶT-0619 par tiesībām praktizēt ķermeņa
terapiju.
2006.
„Sensomanuālā programēšana” vadītājs A. Minčenkovs
(St. Pēterburga, Krievija) 120 stundas.
2005.
„Pašpieredzes psihodrāmas grupas semināri” vadītāji
cert. psihoterapeiti – Rovēna Zarakovska, Agris
Palkavnieks, Anda Upmale, Vineta Šplīta, Aelita Vagale.
28 stundas.
2005.
„Reiki first degree” , Reiki Master - Vita Ēdere.
2005.
„Ķermeniski – dramatiskās tehnikas ķermeniski orientētā
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Projekti 2008.
psihoterapijā” ” vadītāja J.Šubina.
Latvijas valsts (St.Pēterburga.Krievija),
un Bila & Melindas Geitsu30fonda
līdzfinansētais Latvijas
stundas.
publisko
bibliotēku
attīstības
projekts „ korekcija”
Inovatīvā darbība
2004.
– 2005.
„Dziļā
psihoķermeniskā
vadītājsbibliotēkās”.
Mācību programmas
„Komunikācija
radošā procesā”
A.Minčenkovs
(St.Pēterburga,
Krievija)lektore.
120 stundas
Publikācijas 2004.
„Ievads, pamatmetodes un paņēmieni ķermeniski orintētā
pshoterapija, tanatoterapjā” vadītāja J.Šubina. (St.
Pēterburga.Krievija),”Strukturālā psihosomātika” vadītājs
Pielikumi
A.Minčenkovs (St. Pēterburga.Krievija).
Izdots sertifikāts par apmācību, 90 stundas.
2003.
“Moreno institūts Latvijā” dalība psihodrāmas grupā. 500
stundas.
1996.
LPA, LPMA apliecība par dalību seminārā “Pusaudzis
skolā un ģimenē”
1997.
Latvijas Ģimenes centra izdota izziņa Nr 105 par dalību
seminārā “Piesaistīšanās teorijas”
1996.
Certicificate that participates in the workshop on Gestalt
Theraphy conducted by Serge Ginger
1995.
Rīgas Geštaltcentra izdota apliecība par dalību
geštaltterapijas grupās no 1994. līdz 1995. gadam, vadītāja
Irēna Goluba
Kursi 2001.
LU PPI, Latvijas Holistiskās asociācijas, Latvijas
Akmeoloģijas Akadēmijas izdots sertifikāts Nr. 2001/7 –
13 mākslas terapijas pamatkursā “Māksla un pašattieksme”
1997.
Latvijas Psihoterapeitu Asociācijas Latvijas
Psihosomatiskās Medicīnas asociācijas izdota apliecība
pēcdiploma apmācības kursā “Ievads psihosomatiskajā
medicīnā un psihoterapijā ārstiem”
1995.
LR Izglītības un Zinātnes ministrijas izdota apliecība Nr
3185 par mācībām skolu psihologu kursos
1995.
LPA, LPNA izdota apliecība par apmācību Amerikas
psihoterapeita Jāņa Granta lekciju ciklā “Kognitīvi
biheiviorālajā psiholoģijā un psihoterapijā”
1993.
LPA izdots sertifikāts par apmācību “Psihoterapijas
pamati” kursā pie psihoterapeita Jura Batņas
Konferences 2008.
Dalība Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas organizētajā
starptautiskajā konferencē „Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības
veidi”.
2007.
Dalība RPIVA Psiholoģijas pētniecības institūta un CSDD rīkotajā
starptautiskajā seminārā „ Satiksmes psiholoģija Eiropā un tās
iespējamais pielietojums satiksmes drošības situācijas uzlabošanai
Latvijā.
2005.
Dalība X starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitātes
kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē”,
Konferences radošās darbnīcas „Ieskats kreativitātes treniņā” vadītāja.
(sadarbībā ar R. Zālīti)
2010. gada 17.marts.
G. Kozlova
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CURRICULUM VITAE
Personas informācija
Vārds, uzvārds ANITA MACULĒVIČA
Dzimšanas dati 03.08.1953.
Adrese Selekcijas 18-1, Priekuļi, Cēsu raj.,
LV-4126
Tālrunis 4130533
Mobilais tālrunis 26005095
e-pasts nitam@inbox.lv
Izglītība
Laika periods 1996.-1998.
Piešķirtā kvalifikācija Pedagoģijas Maģistrs
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola, Imanta 7 līnija1, Rīga
Laika periods 1971.- 1976.
Piešķirtā kvalifikācija Angļu valodas filologs, pasniedzējs
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitāte, Raiņa
bulvāris.19, Rīga
Darba pieredze
Laika periods 2003.- pašreiz
Profesija Lektore
Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola „Turība”, Graudu 68,
Rīga (biznesa un lietišķā angļu valoda
tiesību zinātņu un finansu studiju
programmas studentiem).
Laika periods 1998.- pašreiz
Profesija Angļu valodas skolotāja
Darba vietas nosaukums un adrese Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija Pūces 2, Cēsis
Laika periods 1995.-pašreiz
Profesija Lektore
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola, Imanta 7 līnija1, Rīga
(vispārējā, biznesa un lietišķā angļu
valoda studiju programmās: skolotājs;
psihologs; biroja vadītājs; sabiedriskās
attiecības; komercdarbība)
Laika periods 1982.- 1998.
Profesija Angļu valodas skolotāja
Darba vietas nosaukums un adrese Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46,
Priekuļi, Cēsu raj.
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Laika periods 1976.- 1980.
Profesija Angļu valodas skolotāja
Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu 4 PPTV, Piebalgas 3, Cēsis
Prasmes
Valodu prasmes latviešu- dzimtā
krievu- labi
angļu- brīvi
Datora lietošana MS Office
Internets
Tālākizglītība
Kursi Cēsis,2006. Humānistiskā mācīšana
pamatskolā un vidusskolā (Express
Publishing). (4 st.)
Cēsis, 2006. Audzināšanas procesa
aktuālās tendences mūsdienu skolā.
(12 st.)
Cēsis,2006. Jaunākās tendences angļu
valodas mācīšanā (Pearson Longman)
(8 st.)
Cēsis, 2004. Angļu valodas mācīšanas
metodes (Pearson Longman) (12 st.)
Cēsis, 2002. LIIS mācību programma
„Informācijas tehnoloģiju izmantošana”
(72 st.)
Cēsis,2001. „Efektīva mācīšana un
mācīšanās”(30.st.)
Konferences Rīga, 2004. Starptautiskā angļu valodas
skolotāju asociācija. „Angļu valoda
jaunajā Eiropā.” (20 st.)
Intereses

Literatūra
Daba

15.02.2010.
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds

Izglītība

Līga Mirlina

Dzimšanas dati Dzimšanas vieta un datums: Rīga, 1974. gada 27. marts
E- pasts liga.mirlina@inbox.lv
Fakss
No 2005. gada septembra

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta Vadības zinātnes doktora studiju programmas doktorante
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
Laika periods 1996. – 1998. gads
Piešķirtā izglītības dokumenta Informācijas un komunikācijas zinātnes maģistra grāds
nosaukums/ Piešķirtā komunikācijas zinātnē
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Filoloģijas fakultāte
Laika periods 1992. – 1996. gads
Piešķirtā izglītības dokumenta Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē.
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Filoloģijas fakultāte
Laika periods 1981. – 1992. gads
Piešķirtā izglītības dokumenta Vidējā izglītība
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Franču licejs
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Tālākizglītība
2006. gada februāris - jūnijs

Latvijas Universitātes mācību
pedagoģija”, Rīga, Latvija;

programma

„Augstskolu

2005. gada aprīlis – jūnijs

Daugavpils Universitātes mācību programma „Inovācijas
augstākās izglītības sistēmā”, Jūrmala, Latvija;

2001. gada jūnijs

Valsts administrācijas skolas mācību kurss "Administratīvais
process valsts pārvaldes iestādē", Rīga, Latvija;
Valsts administrācijas skolas mācību kurss "Publiskā runa,
sapulču un konferenču vadīšana", Rīga, Latvija;
Austrijas Valsts administrācijas skolas mācību programma
"Komunikācija Eiropas Savienībā", Vīne, Austrija;
Mācību programma "Pašvaldību informācija iedzīvotājiem",
Stokholma, Zviedrija.
No 2006. gada oktobra

2001. gada marts
2001. gada janvāris
1995. gada jūnijs
Darba pieredze

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats Lektore 1. līmeņa augstākās izglītības studiju programmā
„Sabiedriskās attiecības”
Docētie kursi: „Sabiedrisko attiecību teorētiskie pamati”,
„Komunikācijas pamati”, „Sabiedrisko attiecību pētījumu
metodoloģija”
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese Rīga, Imantas 7.līnija 1
Nozare Augstākā izglītība
Laika periods No 2007. gada janvāra
Profesija vai ieņemamais amats Profesionālā bakalaura studiju programmas “Sabiedriskās
attiecības” lektore
Docētie kursi: „Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana”,
„Darbs ar medijiem”, „Valsts pārvalde un sabiedriskās
attiecības”, „Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē”,
„Projektu vadība”
Darba vietas nosaukums un Biznesa augstskola „Turība”
adrese Rīgā, Graudu ielā 3
Nozare Augstākā izglītība
Laika periods 2006. gada februāris – 2006. gada jūnijs
Profesija vai ieņemamais amats Vieslektore
Docētais kurss: „Masu mediji”
Darba vietas nosaukums un Ekonomikas un kultūras augstskola
adrese
Nozare Augstākā izglītība
Laika periods No 2004. gada oktobra līdz 2006. gada oktobrim
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Profesija vai ieņemamais amats Docente Profesionālajā bakalaura studiju programmā
“Sabiedriskās attiecības”
Docētie kursi: „Žurnālistika”, „Informācijas vākšanas
metodes”, „Ievads komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās”,
„Ievads politikā”, „Politiskā komunikācija”, „Starptautiskās
sabiedriskās attiecības”.
Darba vietas nosaukums un Latvijas Kristīgā akadēmija,
adrese Jūrmala
Nozare Augstākā izglītība
Laika periods 1999. – 2004.
Profesija vai ieņemamais amats
Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja
Darba vietas nosaukums un Valsts civildienesta pārvalde
adrese
Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē
Laika periods 1997. – 1999.
Profesija vai ieņemamais amats
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Darba vietas nosaukums un Nevalstisko organizāciju centrs
adrese
Nozare Sabiedriskās attiecības NVO
Laika periods 1997. – 1994.
Profesija vai ieņemamais amats

Valdības programmas "Saikne ar pilsoni" informatīvo projektu
vadītāja

Darba vietas nosaukums un Valsts reformu ministrija / Valsts kanceleja
adrese
Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē
Laika periods 1994. – 1993
Profesija vai ieņemamais amats Reģionālo televīziju koordinācijas nodaļas redaktore
Darba vietas nosaukums un Latvijas Televīzija
adrese
Nozare žurnālistika
Saprotu
Runāju
Rakstu
Prasmes
krievu
x
x
x
Valodu prasmes
angļu
x
x
x
franču
x
x
x
Datora lietošanas prasmes Datorprames ar MS Office, Adobe PageMaker, iemaņas darbā
ar biroja tehniku.
Citas prasmes Autovadītāja apliecība no 1994.gada.
Prasme publiski uzstāties dažādās auditorijās, uzklausīt
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cilvēkus, sagatavot un vadīt projektus, vadīt, plānot un
organizēt struktūrvienību darbu, strādāt komandā. Plašas
iemaņas un zināšanas sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā un
valsts pārvaldē.
Papildu informācija
Publikācijas un pētījumi

Mirlina L. Sabiedriskās attiecības kā publiskās pārvaldes
optimizācijas instruments. // Daugavpils Universitātes 50.
starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Sociālās
zinātnes. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais
apgāds “Saule”, 2009.
Mirlina L. Transformācijas tendences Latvijas publiskās
pārvaldes komunikācijā. Liepāja, Liepājas Universitāte
(Liepājas Universitātes 12. starptautiskās zinātniskās
konferences „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma
intereses” rakstu krājumā), 2009.
Mirlina L. Development Tendencies in Latvia Public
Administration Information. // Baltic Futures. Rīga,
Latvijas Universitāte. (Stratēģiskās analīzes komisijas un
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījuma institūta
rīkotās konferences „Baltijas nākotne” rakstu krājumā),
2009.
Mirlina L. Valdības komunikācija kā publiskās pārvaldes
optimizācijas instruments. Liepāja, Liepājas Pedagoģijas
akadēmija (Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskās
zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra: Sociālā
partnerība un dialogs” rakstu krājumā), 2009.
L.Mirlina. Pārvaldot radošo šķiru: publiskā pārvalde un
komunikācijas procesi radošā sabiedrībā. BA „Turība” rakstu
krājumā Actus Prosperitas, Rīga, 2009.
Mirlina L. Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sektora
attiecību transformācija: no DOSAAF līdz Delnai // Vadības
zinātne. LU Raksti 706.sējums, Rīga, Latvijas Universitāte,
2006. – 296. -307. lpp
Mirlina L. The Impact of Civil Initiative on Latvian Public
Administration // Uncertain Transformation – New Domestic
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and International Challenges, Rīga, Latvijas Universitāte,
2006. – 128-132 p.
“Ētika valsts pārvaldē”, Rīga, Valsts civildienesta pārvalde
2001.
Valsts civildienesta pārvaldes biļetena “Jaunā Pārvalde”
redaktore, “NVO Ziņu” redaktore, dažādu publikāciju autore.
Bakalaura darbs “Sociālās informācijas filma televīzijā 1994.1996.gads”.
Maģistra darbs “Informatīvā filma. Komunikācijas īpatnības
un radošie risinājumi”.
Komunikācijas programma NVO kustībai Latvijā (1997. –
1999.).
Stratēģiskais plāns Radio SKONTO reklāmas mārketingam
"Labākie laiki, lielākā auditorija" pēc Baltic Media Facts
Latvia Ltd pētījuma "Radio/Pavasaris 1994."
Dalība
konferencēs
semināros:

un

2010.gada februārī

Referāts "Sociālo mediju loma publiskās pārvaldes
komunikācijā" LU Zinātniskā konference

2009.gada aprīlī

Referāts „Transformācijas tendences Latvijas publiskās
pārvaldes komunikācijā
Liepājas Universitātes un Melardalenas Augstskolas
(Zviedrija) 12. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība
un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”
Referāts “Sabiedriskās attiecības kā publiskās pārvaldes
optimizācijas instruments” Daugavpils Universitātes 50.
starptautiskā zinātniskā konference.

2008.gada maijā
2008.gada februārī

Referāts „Izmaiņas Latvijas publiskās pārvaldes
komunikācijā” Latvijas Universitātes 66. konferences
„Teritoriālās pārvaldes sekcijā”

2008.gada aprīlis

Referāts „Valdības komunikācija kā publiskās pārvaldes
optimizācijas instruments” Liepājas Pedagoģijas akadēmijas
un Melardalenas Augstskolas (Zviedrija) 11. starptautiskā
zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Sociālā
partnerība un dialogs”

2007. gada novembris

Referāts „Trends of Transformation in Latvian Public
Information” starptautiskā konferencē „Baltijas nākotne”,
Latvijas Universitāte, Stratēģiskās analīzes komisija, Rīga,
Latvija.
Referāts „The Impact of Civil Initiative on Latvian Public
Administration” starptautiskās konferencē „Neskaidrās
transformācijas – jauni izaicinājumi nacionālā un starptautiskā
līmenī”, Latvijas Universitāte, Stratēģiskās analīzes komisija,
Rīga, Latvija.

2006. gada novembris
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2006. gada jūnijs

2006. gada februāris

2000. gada septembris
1998. gada marts
1997. gada maijs
1994. gada jūlijs
Cita informācija

24.03.2010.

Referāts „No DOSAF līdz Delnai: valsts pārvaldes un
sabiedrības (nevalstisko organizāciju, masu mediju) sadarbības
analīze” konferencē “Vides jautājumi: pašvaldību un valsts
pārvaldes sadarbība ar sabiedrību un masu medijiem”,
Fridriha Eberta fonds, Latvijas Žurnālistu savienība, Rīga,
Latvija.
Referāts „Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sektora
attiecību transformācija: no DOSAAF līdz Delnai” Latvijas
Universitātes 64. konferences „Teritoriālās pārvaldes sekcijā”,
Rīga, Latvija.
2. Starptautisks simpozijs "Publiskā sektora komunikācija",
Bokoni Universitāte, Milāna, Itālija.
1. Starptautisks simpozijs "Publiskā sektora komunikācija"
Bokoni Universitāte, Milāna, Itālija.
Starptautisks seminārs "Nevalstisko organizāciju darbības
veicināšana" Parīze, Francija.
Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas un Ohaio
universitātes (ASV) seminārs "Videoproducēšana", Rīga, Latvija
Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem
biedre un dibinātāja.
L.Mirlina
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E-pasts
Fakss

Ieva Radzobe
21. jūnijs 1950, Rīga, Latvija
Palejas iela 8, Cēsis, LV 4100
mājas 4120419

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1994. –1995.

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija

1968. –1973.

Izglītības iestādes nosaukums
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

maģistrantūra
Latvijas Universitāte, Psiholoģijas
institūts

Latviešu valodas un literatūras
pasniedzējs
P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte,
Filoloģijas fakultāte
1957. – 1968.

Cēsu 1. vidusskola

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
Adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
Adrese
Nozare

1995. –
docētāja latviešu literatūras un
valodniecības priekšmetos
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā
1984. –
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Cēsu pilsētas ģimnāzija
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Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
Adrese
Nozare

Prasmes

Valoda
Valodu prasmes

1974. – 1984.
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Salacgrīvas vidusskola

Krievu valoda - labi
Vācu valoda - labi

Datora lietošanas prasmes
Citas prasmes
Papildu informācija
2002.
2003.
2004.
2005.

1985. – 2005.

Tālākizglītība
Latviešu valodas un literatūras skolotāju profesionālās
kompetences pilnveide (Cēsu raj. Skolu valde)
„Latviešu valoda un literatūra: aktualitātes un salīdzinošais
aspekts” (LU Filoloģijas fakultātes tālākizglītības centrs „Jaunā
Daugava”) (ISEC, IM)
Latviešu valodas standarta īstenošana
Kursi vidusskolu latviešu valodas un literatūras skolotājiem
(Apgāds „Zvaigzne ABC”)
Cita pieredze:
Latviešu valodas Metodiskās apvienības vadītāja Cēsu rajonā

15.02.2010.
_____________
Ieva Radzobe
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts

Jānis Roze
26.04.1969.
Jēkabpils iela 9 dz.31, Rīga, LV-1003
226762686
janisroze@one.lv

Izglītība
Laika periods 2002.-2007.
Piešķirtā izglītības dokumenta
Studijas psiholoģijas doktorantūrā, nokārtots promocijas
nosaukums/ Piešķirtā
eksāmens
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Laika periods 1996.-1997.
Maģistra diploms/
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā maģistra grāds psiholoģijā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1995.-1996.
Bakalaura diploms/
bakalaura grāds psiholoģijā
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte

Laika periods 1987.-1991.
Piešķirtā izglītības dokumenta
Virsnieka
pakāpe.
Specializācija:
jūras
kājnieku
nosaukums/ Piešķirtā
komandtaktisko vienību komandieris
kvalifikācija
Ļeņingradas Augstākā Sauszemes Komandējošā Sastāva
Izglītības iestādes nosaukums
karaskola
Darba pieredze
Laika periods 09.2004.-…
Profesija vai ieņemamais amats Lektors
Darba vietas nosaukums un
Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola
adrese
Nozare Izglītība
Laika periods 09.2004.-…
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Profesija vai ieņemamais amats Lektors
Darba vietas nosaukums un
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese
Nozare Izglītība
Laika periods 2002.-2004.
ADROS centrs treniņu-semināru organizācijas psiholoģijā
Profesija vai ieņemamais amats vadīšana: motivācija un vadība; aktīvā pārdošana, komandas
izveide, darbs komandā.
Darba vietas nosaukums un
adrese Rīgas Menedžeru skola. Sadarbība semināru organizēšanā.
Nozare Izglītība
Laika periods 02.2002.-05.2002.
Profesija vai ieņemamais amats Biznesa Attīstības centra vadītājs
Darba vietas nosaukums un
adrese Komerczinību koledža
Nozare

Izglītība

Laika periods 2001.-2004.
Profesija vai ieņemamais amats Lektors
Darba vietas nosaukums un Krievu Baltijas Akadēmija
adrese Psiholoģijas Augstskola
Nozare Izglītība
Laika periods 2001.
Profesija vai ieņemamais amats Asistents (kursi: “Komandas vadīšana”, “Komandas izveide”,
“Personības pašrealizācija”, “Komunikācijas meistarība”)
Darba vietas nosaukums un Post Education Faculty of National University of Leiden,
adrese Holande.
Nozare Izglītība
Laika periods 1996.-1997.
Lektors (kursi: “Biznesa saskarsmes psiholoģija”, “Personības
Profesija vai ieņemamais amats
pašrealizācija”, “aktīvā pārdošana”)
Darba vietas nosaukums un
adrese Mācību centrs “Harmonija”
Nozare Izglītība
Laika periods 1996.-1999.
Individuālā prakse treniņu („Komunikatīvo
Profesija vai ieņemamais amats
attīstīšana”); kursu un semināru vadīšanā
Darba vietas nosaukums un
adrese -
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spēju

Nozare Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1991.-1995.
Virsnieks
LR armija

Valoda
Saprotu
Runāju
Prasmes
Krievu
teicami
teicami
Valodu prasmes
Angļu
teicami
teicami
Datora lietošanas prasmes
MS Office, PowerPoint, SPSS, Internet u.c.

Rakstu
teicami
teicami

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība
Papildu informācija
Kursi

2007. g.28.09.

Personāla novērtēšana. Vad. N.Paņkova
(Sankt. Pēterburga)
2007. g.28.09. Darbinieku noturēšanas metodes. Vad.
N.Paņkova (Sankt. Pēterburga).
2006.g. Metodoloģiskais semināru cikls psiholoģijā:
kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes metodes. RPIVA.
2003.g.apr.

SPPA

konference:

„Humors

Latvijas

organizāciju

psihologu

pedagoģijā”.
2002.g. okt.

biedrības II ikgadējā konference: „Darba motivācija – teorija
un prakse”.
2002.g. maijs. Seminārs

Rīgas

menedžeru

skolā:

Biznesa inženierija.
1997.g. Psihosintēzes

kursi

(vad.

psiholoģe,

psihoterapeite L.Andreķene, Lietuva).
1996.g. Seminārs „Iekšējās pasaules radošais lauks” (S.Pēterburga)
13th
European
Conference
on
Konferences 2007.g.21 – 25.08.
Developmental Psychology. Presentation:
"Correlation between Styles of Humour and
Emotional Intelligence"
2006.g. 23-24.06.
Starptautiskā konference. SPPA, Rīga.
Referāts: „Humors un kreativitāte”.
2005. g.18-22.04.
Starptautiskā
konference
„Sociālā
psiholoģija” St. Pēterburga, Krievija.
Referāts: „Vadītāja efektivitāte un humora
stils/ pētījuma rezultāti”
2004. g.16.-19.09.
Starptautiskais
kongress
“Sociālā
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psiholoģijā XXI gs.” Referāts: „Netiešā
vadība, humora ietekme vadībā” II krājums
175-179. Jaroslavļja, Krievija.
2004 g.janv.
LU 61. ikgadējā zinātniskā konference
(psiholoģijā), referāts: “Humora izpētes
teorētiskie aspekti”. Rīga.
2003.g.apr.
Starptautiskā
Praktiskās
Psiholoģijas
Augstskola, konference, referāts: „Humors
pedagoģijā”.
2002.g. okt.
Latvijas organizāciju psihologu biedrības II
ikgadējā konference, referāts: „Darba
motivācija – teorija un prakse”.
1997.g.
Ikgadējā zinātniska konference, referāts
„Apziņas izpētes problēmas” Daugavpils.
Publikācijas 2005.g. /02
Psiholoģijas Pasaule: „Kas slēpjas aiz
humora”, Rīga.
2004.g. /09
Starptautiskā
Psiholoģijas
Akadēmija.
Kopotais krājums: “Sociālā psiholoģijā XXI
gs.” Jaroslavļa, Krievija.
2004.g. Universitātes Zinātnisko rakstu krājums
(psiholoģija) “Humora izpētes teorētiskie aspekti”.
2003.g. /04
2003.g. /10
2003.g. /11
Projekti 2007 nov.
- pašreiz

Psiholoģijas Pasaule: „Mazliet par humoru
psiholoģijā”.
Psiholoģijas Pasaule: „Līderis, neefektīva
līderība”, Rīga.
Psiholoģijas Pasaule: „Efektīva līderība”,
Rīga.
SIF „Sabiedrības integrācijas veicināšana
Latvijā”

Pasniedzamie kursi Teorētiskā psiholoģija: Organizāciju psiholoģija. Sociālā
psiholoģija. Situatīvā pieeja sociālajā psiholoģijā. Personāla
izvērtēšana.
Praktiskā psiholoģija: Treniņu vadīšanas metodoloģija;
Komandas izveide; Darbs komandā; Stresa menedžments;
Time managment; Personības izaugsme; Aktīvā pārdošana.
Zinātniski pētnieciskā darbība - Efektīvs vadītājs: personības iezīmes, emocionālais intelekts
un psiholoģiskais klimats.
- Organizācijas kultūras tipoloģija.
- Vadība: humora stili un humora izjūta.
- Pētījuma darbs „Savas rīcības apzināšanās kā cilvēka
personības izaugsmes priekšnosacījums”. Vadība, motivācija.
2010. gada 20. martā
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CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds

Inese Urpena

Dzimšanas gads, vieta

1951. gads, Jūrmalas pilsēta

Dzīves vieta,
tālrunis

Semafora 10, Jūrmala LV-2008,
mob. tālr. 9486838

Pilsonība
Darba vieta, amats
Darba vietas adrese
Izglītība
1997.
1969. - 1974.

Latvijas
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja
Imantas 7. līnija 1, LV-1083

Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķo Datorsistēmu institūts,
inženierzinātņu maģistres grāds lietišķajās datorzinātnēs
Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas
fakultātes Elektronisko skaitļošanas mašīnu specialitāte, inženieresmatemātiķes 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

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 stāžs
1996. 1993. – 1996.
1982. – 1993.

RPIVA lektore
Skolotāja
Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU
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1977. – 1982.
1975. – 1977.

Asistente RTU Matemātiskās apgādes katedrā
Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU

Publikācijas
2005.
1999.

Urpena I, Elements and Aspects of Virtual Education in Teacher
Training at RTTEMA, Latvia. //Academic Week, Pädagogische
Akademie Krems, Austrija, 2005.
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
2005.

1. IBM seminārs. Accelerating Global Software Delivery.
27.09.2006.
2. Microsoft seminārs. „Microsoft Akadēmiskā Diena” 14.11.2006.
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.
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.
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Pārvaldu krievu valodu, angļu – daļēji.
2010. gada 15. februārī
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Personas informācija

Jana Veinberga

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas dati Dzimšanas datums – 1964. gads 28. aprīlis
Dzimšanas vieta – Jūrmala
Tālrunis 29404893
Mobilais tālrunis
E- pasts jana.veinberga@rpiva.lv
2004.– 2006.

Izglītība

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta Politikas zinātnes
nosaukums/ Piešķirtā programmas doktorante. Doktora darba tēma „Vietējās
kvalifikācija pašvaldības kā informācijas pakalpojuma sniedzējas”
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

2002.–2004.
Augstākā profesionālā
redaktors

izglītība,

kvalifikācija

Literārais

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte

Laika periods 1997.–1999.
Piešķirtā izglītības dokumenta Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
Laika periods 1986.–1991.
Piešķirtā izglītības dokumenta Diploms par augstāko izglītību. Filozofes, pasniedzējas
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte
Laika periods 1980.–1984.
Piešķirtā izglītības dokumenta Vidējā speciālā izglītība, kokles pedagoģes kvalifikācija
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Cēsu mūzikas vidusskola
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Tālākizglītība

2006.gada novembrī Komunikācijas
„Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti”

akadēmijas

kursi

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
„Komunikāciju akadēmijas” kursi
2001.gada oktobrī
„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
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

Darba pieredze

1996.gada decembrī Latvijas Universitātes kursi „Lietišķie
kontakti un etiķete” Iegūts sertifikāts
No 2005. gada decembra

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats Lektore RPIVA programmā „Sabiedriskās attiecības”, docētie
kursi „Sabiedriskās attiecības praksē”, „Uzstāšanās plašsaziņas
līdzekļos”, „Politoloģija”, „Sabiedrisko attiecību juridiskie
aspekti”, „Ētika un profesionālisms”.
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese Rīga, Imantas 7.līnija1
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Nozare Augstākā izglītība

Profesija vai ieņemamais amats RPIVA 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Sabiedriskās attiecības” direktore
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
adrese Rīga, Imantas 7.līnija1
Nozare Augstākā izglītība
Laika periods No 2005.gada 7.novembra līdz 2006.gada 7.jūlijam
Profesija vai ieņemamais amats Komunikācijas daļas vadītāja
Darba vietas nosaukums un Valsts sanitārās inspekcija, Rīga, Ieriķu iela 13
adrese
Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē
Laika periods 2003.gada septembris – 2005.gada 31.augusts
Profesija vai ieņemamais 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 Latvijas Kristīgās akadēmija
adrese
Nozare Augstākā izglītība
Laika periods 2003. gada oktobris–2004.gada februāris
Profesija vai ieņemamais amats Vārdiskās komunikācijas daļas vadītāja
Darba vietas nosaukums un Sabiedrisko attiecību firma „Propagandas centrāle”
adrese
Nozare Sabiedriskās attiecības
Laika periods 2003.gada maijs–jūlijs
Profesija vai ieņemamais 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 programmiņu rediģēšana
Darba vietas nosaukums un Dziesmu svētku darba grupa
adrese
Nozare Kultūra
Laika periods 1999.gada janvāris–2002.gada novembris
Profesija vai ieņemamais amats

Ministrijas un ministres preses sekretāre

Darba vietas nosaukums un LR Kultūras ministrija
adrese
Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē
Laika periods 1992.gada 1.aprīlis–1998.gada decembris
Profesija vai ieņemamais amats Preses sekretāre, pēc tam galvenā speciāliste
Darba vietas nosaukums un Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmala, Jomas iela 1/5
adrese
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Nozare Sabiedriskās attiecības pašvaldībā
Valoda
Saprotu
Runāju
krievu
x
x
Valodu prasmes
angļu
x
x
Datora lietošanas prasmes Labas ar Word, Exel, Power Point

Prasmes

Rakstu
x

Citas prasmes Autovadītāja tiesības, tekstu sacerēšana, rediģēšana
2010.gada 25. martā
paraks
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E- pasts
Fakss

AIJA VĪGNERE
09.07.1954.
Beberbeķu iela 74A, Rīga, LV-1029
7934005
29282925
aija.vignere@latnet.lv

Izglītība
Laika periods 2002.g. – 2007.g.
Piešķirtā izglītības dokumenta Doktorantūras studijas
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
Latvijas Valsts Universitāte
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1999.g. – 2002.g.
Maģistra Diploms Nr.003572/
Sociālo zinātņu maģistrs vadības zinātnē
Rīgas Tehniskā Universitāte

1974.g. – 1979.g.
Augstākās izglītības Diploms Nr.311610/
Ekonomists — finansu un kredīta spec.
Latvijas Valsts Universitāte

Darba pieredze
Laika periods 1979.g.-1982.g.
Profesija vai ieņemamais ekonomiste-finansiste, kreditēšanas spec.
amats
Darba vietas nosaukums un Latvijas Valsts Banka,
adrese Kr.Valdemāra Nr.2A, Rīga
Nozare Finanses un kredīts
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1982.g. – 1992.g., 1995.g. – 2000.g.
Pasniedzēja (ekonomikas nodaļa)

Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese

1999.g. – 2001.g.
Lektore (ekonomikas un komercdarbības katedra)

Rīgas Valsts tehnikums,
Kr.Valdemāra Nr.lA, Rīga, Latvija
Pedagoģija

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, Meža iela 1/2, Rīga, Latvija
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Nozare Pedagoģija
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

1999.g. – šobrīd
Lektore (vadības un ekonomikas nodaļa)

Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

2004.g. – šobrīd
Docētāja (kultūras menedžmenta katedra)

Prasmes
Valodu prasmes
Datora lietošanas prasmes

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
Imantas 7. līnija Nr. 1, Rīga, Latvija
Pedagoģija

Informācijas Sistēmu Menedžmenta augstskola,
Lomonosova iela Nr. 1, Rīga, Latvija
Pedagoģija
Valoda
Saprotu
Runāju
Krievu
Labi
Labi
Angļu
Labi
Labi
MS Office (Word, Excel, Power-Point)

Rakstu
Labi
Labi

Citas prasmes
Papildu informācija
Semināri Cleveland State University, LVU 2007.g. oktobris,
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
Rīga, LVU 2007.g. maijs, Statistikas institūta
doktorseminārs par statistisko metožu pielietojumu
pētniecībā un šo metožu analīzi
Kursi

Rīga, LVU 2006.g., Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā
pilnveide Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Izglītības
darba vadība, Sertifikāts Nr. 1156
Krakova, Polija 2004.g., Krakovas Starptautiskais kultūras
centrs Kultūras iestāžu vadības programma
Rīga, 1997.g., IM Profesionālās izglītības centrs
Uzņēmumu vadīšana un stratēģiskā plānošana
Ņujorka, ASV, 1994.g., Finansu menedžmenta programmas
apguve
V.Šekspīra memoriālais muzejs, Stratforda, Anglija,
1994.g., Kultūras mantojums - Muzeju menedžments un
Finansu vadības programma
The National Trust Institute, Londona, Anglija, 1993.g.,
The National Trast Institute "Practical financial Manager
school"

Konferences Informācijas Sistēmu Menedžmenta augstskola,
2007.februāris, Starptautiskā zinātniskā konference, ref.
tēma: Kultūras menedžments, tā apmācības programmu
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aktualitāte Eiropas globalizācijā.
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004.g. maijs, VII
Starptautiskā zinātniskā konference, ref. tēma: Kultūras
menedžmenta programmu organizācija un vadība Latvijā.
Notikuma vieta, laiks, „Nosaukums”
Rīgas Tehniskā Universitāte, 2002. marts, 43 .zinātniskā
konference, ref. tēma: Latvijas kultūras fondu izveidošanas
un darbības problēmas.
Projekti

Publikācijas

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2007.g.
decembris, Virtuālā mācību materiāla izveide ekonomikā
2008.g. februāris, Latvijas Universitātes Zinātniskie
Raksti Sērija: Vadības zinātne. Problēmraksts
Manuskripta tēma: Kultūras fondu finansu pārvaldības
problēmas.
Eiropas Mākslas un Kultūras Mantojuma Foruma
tēžu sējums: Kultūrekonomikas nozīmes
apzināšanās jaunajos globālajos ekonomiskajos
apstākļos. 2006.g.
Liepājas Pedagoģijas akadēmija VII konferences
zinātnisko rakstu sējums: Kultūras menedžmenta
programmu organizācija un vadība Latvijā.2004.g
Rīgas Tehniskā Universitāte 43.konferences tēžu sējumā:
Latvijas kultūras fondu darbības problēma 2002.g.

Pielikumi

24.02.2010.
Datums

(norādīt nosaukumus)

paraksts
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Personas informācija

Rita Zālīte
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati 20.06.1970., Rīga
Mobilais tālrunis 29277532
E- pasts rita@psihologija.lv
Fakss

Izglītība
Laika periods 2004-2006
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā Mag.HRM, personāla vadītājs
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola
Laika periods 2000-2004
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā Bach.psych.
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

2003-2004
Kvalifikācija „Treniņu vadīšanas metodika” specialitātē
„Psiholoģija”
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija.

Laika periods 1985-1989
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā sieviešu apģērbu modelētāja-konstruktore
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums
Darba pieredze
Laika periods 09/2004 Profesija vai ieņemamais amats Psiholoģijas fakultāte, Izglītības un sociālās psiholoģijas
katedra, lektore
Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
adrese Imantas 7.līn.1., Rīga
Nozare izglītība
Laika periods 01/2004
Profesija vai ieņemamais amats žurnāliste

05/2004

Darba vietas nosaukums un
Laikraksts „Izglītība un Kultūra”, Graudu iela 68, Rīga
adrese
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Nozare Plašsaziņas līdzekļi
03/2003
Laika periods 07/2002
Profesija vai ieņemamais amats sabiedrisko attiecību speciāliste
Darba vietas nosaukums un Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas mājoklis",
adrese R.Vāgnera ielā 4, Rīga
Nozare Nekustamais īpašums
09/2002
Laika periods 09/2000
Profesija vai ieņemamais amats laikraksts digital times, interneta portāla redaktore
Darba vietas nosaukums un
adrese SIA "Mega Plus", Šampētera 21, Rīga
Nozare Plašsaziņas līdzekļi
05/2002
Laika periods 01/1999
Profesija vai ieņemamais amats žurnāliste
Darba vietas nosaukums un SIA "Briga Plus" žurnāls Sakaru Pasaule
adrese Elizabetes ielā 49/51, Rīga Nozare Plašsaziņas līdzekļi
03/2001
Laika periods 07/1994
Profesija vai ieņemamais amats Revīzijas komisijas locekle
Darba vietas nosaukums un Rīgas dome,
adrese K.Valdemāra 3, Rīga
Nozare pašvaldība
12/1994
Laika periods 09/1993
Profesija vai ieņemamais amats sekretāre-tulks
Darba vietas nosaukums un SIA "Baltic –Delta",
adrese Kronvalda bulv.10, Rīga
Nozare Jūras lietas
04/1993
Laika periods 10/1991
Profesija vai ieņemamais amats vadošā speciāliste kadru jautājumos
Darba vietas nosaukums un LR Jūras lietu ministrijas Jūras meklēšanas un glābšanas
adrese dienests, Andrejostas 4, Rīga
Nozare Jūras lietas
05/1991
Laika periods 09/1989
Profesija vai ieņemamais amats lietu nosūtīšanas inspektore Personu daļā
Darba vietas nosaukums un Valsts apdrošināšanas inspekcijas Rīgas Proletāriešu raj.
adrese nodaļa, Ļeņina iela 85, Rīga
Nozare Apdrošināšana
Valoda
Saprotu
Runāju
Rakstu
Prasmes
x
x
x
Valodu prasmes Krievu
Angļu
x
x
x
Latviešu valoda - dzimtā
Datora lietošanas prasmes
MS Office, Internets, CMS, Skype, Adobe Photoshop
Citas prasmes
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Semināri Veselības institūta Mākslu terapijas centrs
„Fotogrāfijas iespējas psihoterapijā-fototerapija”. Vad. Ulla
Halkola un Tarja Koffert (Somija). 2008.g.februāris, 18 ak.st.
Veselības institūta Mākslu terapijas centrs
„Metaforu lietošana psihologa un pedagoga darbā”. Vad. Igors
Vačkovs (Maskava, Krievija). 2008.g.februāris, 24 ak.st.
FPMT Budisma meditācijas centrs Ganden, budisma
meditācijas un mākslas terapijas kurss „Kā pārvarēt negatīvās
emocijas”. Vad. Claudia Wellnitz (Itālija), 2008.g. janvāris, 16
ak.st.
Veselības institūta Baltijas Mākslas terapijas centrs
„Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes”. Vad. Natālija
Purnis (Sanktpēterburga, Krievija). 2007.g. oktobris, 8 ak.st.
Veselības institūta Baltijas Mākslas terapijas centrs
„Mākslas terapija organizācijā – darbs ar personālu”. Vad.
Natālija Purnis (Sanktpēterburga, Krievija). 2007.g.martsaugusts, 80 ak.st.
Sociālpsiholoģisko treniņu vadītāju biedrība,
Rīga.„Psiholoģiskās konsultēšanas un apmācības prakse.
Neirolingvistiskās programmēšanas pamati”. Vad. Psiholoģekonsultante, NLP-Trainer Olga Orlova, 2006.g.oktobris2007.g. aprīlis, 48 ak.st.
Ventspils krīzes centrs „Paspārne” Krīzes centrs „Dardedze”
Starptautiska konference „Psiholoģiskā palīdzība un
psihoterapija bērniem – formas un iespējas”, 16 ak.st.,
2006.gada jūlijs
Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Seminārs „Meditatīvā
zīmēšana”, 24.ak.stundas, 2006.gada janvāris. Semināra
vadītājs Aleksejs Budza (Krievija).
European Association of Psychotherapy; European
Association for Counselling; Professional Psychotherapy
League
„Theory and practical aspects of transpersonal psychology and
transpersonal art-therapy”, 36 ak.stundas, 2005.gada
novembris, semināra vadītāja Natālija Purnis
(Sanktpēterburga, Krievija)
Institut fűr Transpersonale Psychologie und Kreative
Kunsttherapie
„Transpersonal art psychotherapy”, 40 ak.st., 2005.gada jūlijs,
vadītājs Dr.Fausto S.Sommers (Šveice)
European Association of Psychotherapy; European
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Association for Counselling; Professional Psychotherapy
League
„Theory and practical aspects of transpersonal psychology and

transpersonal art-therapy”, 36 ak.stundas, 2005.gada aprīlis,
semināra vadītāja Natālija Purnis (Sanktpēterburga, Krievija)
Personības attīstības centrs „Alter Ego”„Individuālās spriedzes
regulēšana”, 8 stundu interaktīvs seminārs, 2005.gada
janvāris, vadītāja: organizāciju psiholoģe Kristīne Šneidere
European Association of Psychotherapy; European
Association for Counselling; Professional Psychotherapy
League
„Arttherapy methods coping crises”, 20 ak.stundas, 2004.
Semināra vadītājs Eiropas psihoterapijas asociācijas loceklis,
Profesionālās Psihoterapijas Līgas treneris un supervizors
Vladimirs Jesaulovs (Maskava, Krievija)
Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Seminārs „Mākslas
terapija izglītībā”, 1.līmenis, 2004.gada novembris, 18 ak.
stundas. Semināru vada Dr.paed, profesore Ludmila Ļebedeva
Krievijas Zinātņu akad. Praktiskās psiholoģijas institūts
IMATON
Mācību metodiskais seminārs darbam ar psiholoģisko
instrumentāriju: S.Rozencveiga, E.Torrensa, Dž.Gilforda,
Hand testi, 2003.g.oktobris
Krievijas Zinātņu akadēmijas Praktiskās psiholoģijas institūts
IMATON. Mākslas terapijas jaunās tehnikas: fotogrāfijas
iespējas psihoterapijā, psiholoģiskajā konsultēšanā un sociālajā
darbā, 2003.g, 24 st, 3 d.d. Vadītājs – Sanktpēterburgas
Mākslas terapijas asociācijas prezidents, med.zin. kandidāts
Aleksandrs Kopitins
Latvijas Praktisko psihologu asociācija
Art-terapijas iespējas darbā ar atkarīgu uzvedību, 2003.gadā,
20 stundas 3 darba dienu laikā Semināra vadītājs Eiropas
psihoterapijas asociācijas loceklis, Profesionālās Psihoterapijas
Līgas treneris un supervizors Vladimirs Jesaulovs (Maskava)
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Mākslas terapija, 2003.gadā, 24 stundas, 3 d.dienas. Vadītājs –
Sankt-pēterburgas Mākslas ter.. Asociāc. Prezidē., med.zin.
kand. A. Kopitins
Starptautiskais tālmācības centrs „International
Correspondence Course” menedžmenta tālmācības kurss, 2002
gadā, 6 mēneši
Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija psiholoģijas
seminārs, mākslas terap., 2002.g., 24 ak.st. 4 d.d. Vada:
Sanktpēterburgas Humanitārās akad. Doc., Dr.psych.
J.Mihailova
Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija
psiholoģijas seminārs, mākslas terap., 2002.g., 24 ak.st. 4 d.d.
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Vada: Sanktpēterburgas Humanitārās akad. Doc., Dr.psych.
J.Mihailova
Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija. Psiholoģijas
seminārs-treniņš mākslas un ķermeņa orientētajā terapijā,
2001.gadā, 24 mācību stundas 4 darba dienu laikā. Vada:
Sanktpēterburgas Humanitārās akadēmijas Doc., Dr.psych.
J.Mihailova
Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija. Psiholoģijas
seminārs-treniņš, 2001.gadā, 24 ak.st. 4 d.d. laikā. Vadītāja:
Sanktpēterburgas Humanitārās akad. Doc., Dr.psych.
J.Mihailova
Rīgas Biznesa institūts. GE Intermediate (vid.) līm. angļu
valodas kurss, 2001.gadā, 64 ak.st.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Mākslas terapija, 2001.gadā, 100 stundas 9 mēnešu laikā.
Metodes: smilšu terapija, mandalas terapija, skiču terapija,
pasaku terapija.
Apmācības vadītāja: Sanktpēterburgas Humanitārās
akadēmijas docente, Dr.psych. Jeļena Mihailova
Starptautiskais izglītības centrs R&V, angļu valoda
Elementary līmenī, 2000.gads, 36 stundas.
18.
SIA "Lated" angļu valoda – iesācējiem, 1993. gadā,
20 stundas.
Kursi Latvijas Universitāte. Profesionālās pilnveides kurss
„Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati”,
15.09.2004.-18.05.2005., sert.Nr.0778
Uļjanovskas Valsts I.Uļjanova Pedagoģiskā universitāte
(Krievija). Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss „Pedagoģija
un psiholoģija (mākslas terapija izglītībā un sociālajā darbā)”,
72 ak.st., 2005.gada maijs, kursa vadītāja Dr.paed., profesore
Ludmila Ļebedeva
Krievijas Zin.akad. Praktiskās psiholoģijas institūts IMATON /
Sanktpēterburgas mākslas terapijas asociācija. Teorētiskās un
praktiskās apmācības pilns kurss mākslas terapijā, kas dod
tiesības izmantot mākslas terapijas tehnikas savā darbā ar
citiem. Vad. A.Kopitins. 2003-2004.g., V pakāpes, pavisam
136 ak.stundas
Rīgas Amatniecības vidusskola. Profesionālās pilnveides
izglītības programma 30 2190 „Datorgrafika māksliniekiem”,
2003.gadā, 320 stundas 3 mēnešu laikā
Konferences 13th European Conference on Developemental Psychology
Jena (Vācija), 21.-25.augusts 2007
Stenda referāts Roze, J., Zālīte R., Medne K. „The difference
between personality traits of internet - addictive and non138

internet-addictive youths”
Latvijas Mākslas terapijas asociācija sadarbībā ar citām
organizācijām. 5.starptautiskās mākslas terapijas konferences
'Integratīvā mākslas terapija - teorija un prakse" (Liepāja,
Nīcas pagasts, Latvija), 12.-15.jūlijs 2007.g.
1) konferences rīcības komitejas locekle;
2) stenda referāts "Mākslas terapija neformālajā izglītībā" (Art
therapy in in-formal education").
Гос.учереждение образования «Академия
последипломного образования», Белоруссия, г.Минск
IV Республиканский фестиваль практической психологии
«Арт-терапия в современной психологической практике»
Piedalīšanās, meistarklases vadīšana „Mākslas terapija stresa
menedžmenta treniņos”, 2006.g. 22.-23.decembris
Rīgas Tehniskās universitātes 47.starpt.zin.konference
Piedalīšanās, uzstāšanās – „Mākslas terapijas pielietošana:
innovatīvas metodes darbā ar organizāciju personālu” 2006.g.
12.-14.oktobrī
Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Piedalīšanās, uzstāšanās,
organizēšana: 4.starptautiskā mākslas terapijas konference,
2006.g. 13.-17. jūlijs. Referāts „Mākslas terapija sociālajā
darbā”
Latvijas Universitāte 2006.gada 15.-17 jūnijs
VII International Baltic Psychology Conference „Baltic
Psychology in Global Conetxt: Where Do We Stand”.
Stenda referāts: Role of internal communi-cation in increasing
employee’s loalty in times of change in organization
Biznesa augstskola „Turība”. Piedalīšanās, starptautiskajā
konferencē „Bizness. Peļņa. Atbildība”, 2006.gada
22.februāris.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
2005.gada novembris. Piedalīšanās, uzstāšanās X
starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitātes
kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē
”, Vadīšana: Praktiskā darba grupa „Ieskats kreativitātes
videotreniņā”
Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Piedalīšanās, uzstāšanās,
organizēšana: 3.starptautiskā mākslas terapijas konferencevasaras skola, 2005.gada 13.-21. jūlijs
Referāts „Mandalu izmantošana konfliktu risināšanā””
Mākslas skolotāju asociācija un Daugavpils universitāte
2005.gada 18.-21.maijs
Piedalīšanās, uzstāšanās ar stenda referātu 4.starptautiskajā
konferencē „Person.Color.Nature.Music”. Referāts „Life-style
diferences between Internet-dependent and Non-Internet
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dependent Internet users Age group 20-29” ,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Piedalīšanās un uzstāšanās: RPIVA zinātnisko lasījumu vakars
J.Indāna piemiņai. Referāta tēma „Dzīves stila atšķirības 20-29
gadus veciem interneta atkarīgiem un interneta neatkarīgiem
interneta lietotājiem”, 2004.g. decembris
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
2004.gada novembris, 8 st.. Piedalīšanās un uzstāšanās IX
starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitātes izpēte un
atraisīšana”, Referāts „Informācijas tehnoloģiju nozīme
kreativitātes attīstīšanā organizācijās”
Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Piedalīšanās,
organizēšana: 2.starptautiskā mākslas terapijas konference,
2004.gada jūlijs, 16 stundas .
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Piedalīšanās VIII starptautiskajā kreativitātes konferencē
„Radošās individualitātes attīstība un struktūra”, 2003.gada
novembris, 8 stundas
Projekti Ogres rajona Pieaugušo izglītības centrs, „Socrates”
programmas „Grundtvig” projekts, kursi sociālā riska grupas
jauniešiem, projekta dalībniece – 2005.
Latvijas Zinātnes padomes grants, Nr. 03.1018. "Interaktīvā
psiholoģijas enciklopēdija" – projekta darba grupas dalībniece
– 2003.
Publikācijas „Būvniecības vadības rokasgrāmata”, autoru kolektīvs
Rīga,izd „Dienas Bizness” 2006.
Zālīte R., 2.nodaļa „Projekta komandas vadība”
„Проблемы и перспективы развития професиональной
рефлексии педагогов и психологов образовательных
учреждений»
Сбоpник
научных
трудов.
.под
общ.ред.А.Д.Барбитовой, Р.Р.Загидуллина.
г.Ульяновск, Россия, 2007. 268 стр.
К.Мартинсоне, Р.Залите «Новая профессия в Латвии: арттерапия в контексте пожизненного образования» 187-190
Rīgas Stradiņa universitātes izdotais 5.starptautiskās mākslas
terapijas konferences „Integratīvā mākslas terapija - teorija un
prakse" tēžu krājums .
Rīga, „RSU tipogrāfija". 2007. 78.-79.lpp.
R.Zālīte, A.Upmale, I.Vāverniece, "Mākslas terapija
neformālajā izglītībā" (Art therapy in in-formal education").
Person.Color.Nature.Music. Scientific Articles of the 4th
International Conference, May 18-21, 2005
Daugavpils,: „Saule”, 2005 146-156
Life-style diferences between Internet-dependent and NonInternet dependent Internet users Age group 20-29
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Žurnāls „Office Manager” Nr.27, marts 2007 20-24
Komandas idilliskā dārziņa kopšana
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 10,2005 60-64
Mīlestības uguns postošais un dziedinošais spēks
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 08,2005 32-35
Mākslas terapija radošam skatam uz dzīvi
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 07,2005 45-49
Vai reklāma ir agresīva?
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 04,2005 16-22
Komandas veidošana – efektīvākam kopdarbam
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 03,2005
Seksualitāte kā reklāmas virzītājspēks

44-49

Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 01, 2005 47-51
Sabiedrisko attiecību psiholoģiskie aspekti
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 10,2004 22-25
Mākslas terapija skolā – radošai personības attīstībai
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 10, 2004 38-44
Grupu sociālpsiholoģiskie treniņi – biznesā, skolā, ģimenē
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 08, 2004 44-48
Mākslas terapija Latvijā – gatavojoties lielam lidojumam
Žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” 08, 2004 49-54
Māksla kā terapija un dzīvesveids Ziemeļīrijā
Žurnāla „Bilance” ceļvedis Latvijas uzņēmējām „Līdere”
02, 2005 66-68 Stresa savaldīšana
Laikraksts „Izglītība un Kultūra” Nr.1 2004 7
Latvijas zinātne zem Eiropas Savienības lupas
Laikraksts „Izglītība un Kultūra” Nr.1 2004 15
Mākslas terapija palīdz darbā ar skolēniem
Laikraksts „Izglītība un Kultūra” Nr.1 2004 15
Jauns konsultēšanas centrs – treniņam un bezmaksas palīdzībai
Laikraksts „Izglītība un Kultūra” Nr.9 2004 15
Virtuālā izglītība Eiropas kontekstā
Laikraksts „Izglītība un Kultūra” Nr.12 2004 8
Oranžais enerģijas lādiņš
Laikraksts «Час» 15 июля 2004 г. 8 Взрослые игры в
песочнице
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Iknedēļas laikraksts «Школьный психолог» (Krievija)
Nr.38 2004 2-3
Арт-терапия в Латвии: в предчувствии высокого полёта
Žurnāls "Kapitāls" 2(26) 2000 38-41
Stress – no pozitīva stimula līdz kuņģa čūlai
Žurnāls "Kapitāls" 8 (32) 2000 78-82
Balss sakari datortīklā – partizānu tehnoloģija rītdienai
Žurnāls "Kapitāls" 5(53) 2002 76-80
Virtuāli saplānotais ceļojums: Grieķijas realitāte
Žurnāls "Kapitāls" 10 (58) 2002 64-67
Attālinātais darbs – klupšanas akmeņus gludinot
Žurnāls "Kapitāls" 3 (63) 2003 58-60
Kamēr tevis nebija internetā…
Žurnāls "Kapitāls" 5 (65) 2003 48-51
Mājas lapa: biznesa rīks vai piektais ritenis
Žurnāls "Kapitāls" 7 (67) 2003 60-63
Tīmekļa upuri
Žurnāls "Kapitāls" 9 (69) 2003 64-67
Biznesam neesot tautības... Bet mums?
2010.gada 11.martā
paraksts______________________________paraksta atšifrējums
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Curriculum vitae
Personas informācija

Dace Zandfelde
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas dati 1975. gada 18. aprīlis
E- pasts dace.zandfelde@gmail.com
Fakss

Izglītība
Laika periods 2006. – 2008
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums/ Mg.soc.
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas
nosaukums zinātnes nodaļa
Laika periods 1995. – 2006.:
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums/ LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes
LU SZF Komunikācijas zinātnes nodaļa
nosaukums
Laika periods 1990. – 1995.:
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums/ specialitāte – muzikologs, pedagogs
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes
nosaukums Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas koledžas teorijas nodaļa
Laika periods 1982. – 1990
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums/ atestāts
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes
nosaukums Liepājas 1. vidusskola
Darba pieredze
Laika periods No 2008.g. septembra
Profesija vai
lektore
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
un adrese Imantas 7. līnija 1, LV-1038
Nozare Sabiedriskās attiecības, izglītība
Laika periods No 2008. marta
Profesija vai
ieņemamais amats sabiedrisko attiecību konsultante
Darba vietas nosaukums
kompānija „NIRA Fonds” u.c. klienti
un adrese
Nozare sabiedriskās attiecības, mārketings
Laika periods 2007.06. – 2008.03.
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Profesija vai
ieņemamais amats sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
Darba vietas nosaukums
un adrese nekustamo īpašumu kompānija „NIRA Fonds”.
Nozare sabiedriskās attiecības, mārketings
Laika periods 2006.05. – 2007.04.
Profesija vai
ieņemamais amats sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Darba vietas nosaukums
un adrese VAS „Latvijas Pasts”.
Nozare sabiedriskās attiecības, mārketings
Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
un adrese

2004. 05. – 2006.05
projektu vadītāja

sabiedrisko attiecību aģentūra “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
(klienti – „DnB Nord Banka”, „Mažeiķu Nafta”, „Latio”,
„Stockmann”, „Bosch” u.c.)
Nozare Sabiedriskās attiecības, mārketings
Laika periods 2004. 01. – 04.
Profesija vai
izpildredaktore
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
žurnāls “Baltijas Koks”.
un adrese
Nozare Žurnālistika
Laika periods 1998. 07. – 2003. 12.
Profesija vai
Redaktore, korespondente
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums darbs izdevniecībā “Mediju nams” - “Rīgas Balss” pielikuma “Darbs
un adrese Rīgā” redaktore, laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze” ekonomikas
nodaļas korespondente, laikraksta „Rīgas Balss” ekonomikas nodaļas
korespondente.
Nozare Žurnālistika
Laika periods 1997.10. – 1998.06.
Profesija vai
administratore
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
s/o “Interneta klubs”.
un adrese
Nozare Informācijas tehnoloģijas
Laika periods 1997.01. – 06:
Profesija vai
solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Līgatnes mākslu skola
un adrese
Nozare Izglītība, mūzika
Laika periods 1995. 09. – 1996.12.
Profesija vai
mūzikas skolotāja, klases audzinātāja
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Vērgales pamatskola
un adrese
Nozare Izglītība, mūzika
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Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
un adrese
Nozare

1990.06. – 1994.10.
sanitāre
Liepājas slimnīca

Medicīna
Valoda
Prasmes
Krievu
Valodu prasmes
Latviešu
Angļu

Saprotu
Labi
dzimtā
Vidēji

Runāju
Labi
dzimtā
Vidēji

Rakstu
labi
dzimtā
vidēji

Datora lietošanas
MS Office, Internets
prasmes
Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība
Papildu informācija
27.11.2008:
Semināri „Darbs ar medijiem”
Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem
11.11.2008:
„Komunikācijas zinātne un vadība”
profesors Georgijs Počepcovs, Dr.hab.philol., Ukrainas Valsts
prezidenta administrācijas Stratēģisko iniciatīvu pārvaldes bijušais
vadītājs. Ukrainas Rakstnieku savienības biedrs, Ukrainas Žurnālistu
savienības goda biedrs. Vairāk nekā 40 grāmatu par komunikācijas,
sabiedrisko attiecību jautājumiem autors. Ar lekcijām viesojas
Krievijas, ASV, Vācijas un Austrijas universitātēs.
Kursi
Konferences 4.10.2007.:
Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes un Valsts Kancelejas
organizētā konference „Valsts pārvalde: quo vadis?”
Dalība konferencē ar referātu „Sadarbības ar medijiem (mediju
attiecību) loma un nozīme valsts pārvaldes institūciju komunikācijā”.
Projekti 2008:
Dalība studentu zinātniskajā projektā (LU rektora M.Auziņa Atzinības
raksts par ļoti labi un radoši izstrādātu maģistra darbu un dalību
studentu zinātniskajā projektā.)
Publikācijas 2007:
Zinātnisks raksts „Valdības mediju attiecības” (apstiprināts iekļaušanai
LU SZF zinātnisko rakstu krājumā „Agora” par sabiedrisko attiecību
tematiku; „Agora” - sagatavošanā)
1999. 05. – 2004. 04.:
publikācijas žurnālos “Kapitāls”, “Baltic Outloook”, „Būvēt”,
redaktore Latvijas Televīzijas raidījumu ciklam par korupciju
(sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju),
būvniecības avīzes “Mana Māja” redaktore u.c..
1990. 06 – 1996. 12.:
publikācijas Liepājas medijos “Kurzemes Vārds”, “Kurzemes
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Ekspresis”,
“Rietumu
“Literatūra.Māksla.Mēs”.

Radio”,

kā

arī

laikrakstā

Pielikumi
)

2010. gada 25. martā
Datums

D.Zandfelde
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Curriculum vitae
Personas informācija
Vārds, Uzvārds LAILA ZUDĀNE
Dzimšanas dati 06.06.1968.
Adrese Virkas 31-23
Kuldīga
LV3300
Mobilais tālrunis 29106235
E- pasts zudane@inbox.lv
Izglītība
Laika periods 1999. – 2000.
Piešķirtā izglītības dokumenta maģistra diploms/izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

1986.-1991.
Profesionālais bakalaurs/ dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikas, skaitļošanas tehnikas un informātikas skolotāja

Daugavpils Pedagoģijas universitātē
Vienības 13, Daugavpils
Laika periods 1977.-1986.
Piešķirtā izglītības dokumenta Vidējās izglītības diploms/vispārējā vidējā izglītība
nosaukums/ Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Kuldīgas 3. vidusskola

Darba pieredze
Laika periods 2000. - 2007.
Profesija vai ieņemamais amats informātikas metodiskās apvienības vadītāja
Darba vietas nosaukums un Kuldīgas Izglītības pārvaldē
adrese Pilsētas laukumā 2,
Kuldīgā 3.stāvā
Nozare Pedagoģija
Laika periods 1998. - 2006
Profesija vai ieņemamais amats datorcentra vadītāja
Darba vietas nosaukums un Kuldīgas rajona datorcentra vadītāja saskaņā ar LU LIIS
adrese projektu
Piltenes 25,
Kuldīga, LV3300
Nozare Pedagoģija
Laika periods 1995. - 2007.
Profesija vai ieņemamais amats skolotāja/ informātikas un komunikāciju tehnoloģijas lektore
Darba vietas nosaukums un Rīgas un Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas
adrese Kuldīgas filiāles
Kalna ielā 19, Kuldīga
Nozare Pedagoģija
Laika periods 01.08.1991. - 2007.
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Profesija vai ieņemamais amats Skolotāja/ matemātikas, informātikas un lietišķās informātikas
skolotāja, direktores vietniece IKT jautājumos
Darba vietas nosaukums un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
adrese Piltenes 25,
Kuldīga, LV3300
Nozare Pedagoģija
Prasmes
Valoda
Saprotu
Runāju
Rakstu
Valodu prasmes Krievu
Labi
Labi
Mazliet
Angļu
Daļēji
Mazliet
Mazliet
Datora lietošanas prasmes MS Office(Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access,
Outlook)
Internets
Windows Movie maker
Windows Messenger, Skype
Programmēšanas valoda Pascal, Basic
Citas prasmes Kuldīga, 1986., B kategorijas autovadītāja apliecība
Papildu informācija
Semināri V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, 2005.08.24 „ Mācību centra
CONSPECTUS apliecība par metodiskie paņēmieni mācību
priekšmetu standartu ieviešanai skolā”.
Skolu atbalsta centrs, Rīgā, 2002.05.18. " Maksimālu smadzeņu
potenciālu katrā stundā".
Kursi Druvas vidusskola, 2007.08.16., „ Profesionālās meistarības
pilnveide informātikas skolotājiem izglītības satura
īstenošanai vispārējā vidējā izglītībā”
Rīga, 2005.07.29, „ Microsoft Certified par Microsoft
Windows XP operētājsistēmas un office XP lietotāju
atbalsts”
LU, Rīga, 2005.06.28, „ IZM ISEC datorkursi par tēmu
datori sadzīvē”.
LU, Rīga, 2004.04.12. „IZM ISEC datorkursi pamatskolas
1. gada apmācība ar datoriem”.
Baltijas Datoru Akadēmijā, Rīga, 2003.08.19, „ Microsoft
FrontPage 2002 kursi”.
LU, Rīga, 2002.10.29. „IZM ISEC datorkursi ar LIIS
izveidotajām testu veidošanas sistēmā”.
LU, Rīga, 2002.10.01. „IZM ISEC datorkursi programmatūras
Microsoft OutlookXP apskats”.
LU, Rīga, 2002.09.20. „IZM ISEC datorkursi Windows 2000
server un administrēšanas pamati”.
LU, Rīga, 2002.06.10., „ IZM ISEC datorkursi "Datori mājās"
un MacromediaFlash5 apgūšanā” .
LU, Rīga, 2001.03.31. IZM ISEC programmatūras Microsoft
Outlook'97 izmatošana.
LU, Rīga, 2001.02.10. IZM ISEC programmatūras Microsoft
Excel, Word, PowerPoint izmantošana.
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Konferences 2006.-Kurzemes reģionālā pašvaldību darbinieku konference
Kuldīgā „Datorizēta projektu vadība”
2007.- Kuldīgas rajona pedagogu augusta konference. Sekcijas
tēma- „Pedagogs pasaules informatīvajā telpā”
Projekti V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, 2003.,”Microsoft - Zelta
skudra Kuldīgas rajonā”
Publikācijas 2006.- Kurzemes reģionālā pašvaldību darbinieku konferences
Kuldīgā „Datorizēta projektu vadība” publikācija laikrakstā
„Kurzemnieks” Nr.112
2007.- Kuldīgas rajona pedagogu augusta konferences
„Pedagogs pasaules informatīvajā telpā” publikācija laikrakstā
„Kurzemnieks” Nr.192 „Skolotāja palīgs – dators!”
2006. gada novembrī ar nosaukumu „Profesionālās
meistarības pilnveide informātikas skolotājiem izglītības satura
īstenošanai pamatskolā
2002. gadā apmācības materiāli Kuldīgas bezdarbniekiem
1998. gadā Informātikas grāmata vidusskolai 1. un 2. daļa
„Informācijas apstrāde” kop projekts Latvija – Dānija, vairāki
autori, t.sk., Laila Zudāne
2010. gada 15.februāris

____________________
paraksts
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2.Pielikums
Studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” studiju kursu apraksti
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums

Komunikācijas pamati
Basics of communication
Sabiedriskās attiecības

Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

4
6
Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Studiju kursa autors (i) - Mg.soc.sc.lektore Līga Mirlina
Studiju kursa docētāji- Mg.soc.sc.lektore Līga Mirlina, Mg.soc.I.Puce
Studiju kursa mērķis – nodrošināt studentiem zināšanas un izpratni par
komunikācijas lomu un funkcijām mūsdienu sabiedrībā un komunikācijas lomu
organizācijas darbībā, sniegt ieskatu galvenajās komunikācijas teorijās.
Plānotais rezultāts:
 zināšanas par komunikācijas jēdzienu, procesu un veidiem;
 pamatzināšanas par komunikācijas teorijām un galvenajiem modeļiem;
 zināšanas par komunikācijas veidošanu sabiedrisko attiecību jomā;
 zināšanas par iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu organizācijā;
 prasme atpazīt komunikācijas procesus un novērtēt to raksturu;
 prasme atšķirt dažādas komunikācijas jomas un to funkcijas organizācijā;
 izpratne par komunikācijas vietu sabiedrībā un komunikācijas nozīmi
organizācijas darbā.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Kontaktstundas
Nr.p. Temats
k.
(iekļaujot seminārus)
1.
2
3
4

Komunikācijas jēdziens un būtība.
Komunikācijas kā zinātnes nozares rašanās
un attīstība.
Komunikācijas ķēde un komunikācijas
procesa pamatelementi.
Komunikācijas loma sabiedrības un cilvēka
dzīvē.
Komunikācijas funkcijas.
Komunikācijas tipoloģija un komunikācijas
veidi.
Intrapersonāla, interpersonāla, grupu,
organizāciju un masu komunikācija.

Studentu patstāvīgā
darba uzdevuma Nr.

Nepilna laika
studijas
2
2
4
4
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

Mutiskā, rakstiskā, elektroniskā
komunikācija.
Verbālā un neverbāla komunikācija.
Komunikācijas virzieni: vertikālā un
horizontālā komunikācija.
Iekšējā un ārējā komunikācija.
Komunikācijas process.
Informācija kā komunikācijas procesa
pamatelements.
Komunikācijas saturs, līdzekļi un zīmju
sistēma.
Studentu referātu aizstāvēšana:
Komunikācijas loma mūsdienu sabiedrībā.
Plašsaziņas līdzekļu loma mūsdienu
sabiedrībā.
Galvenie komunikācijas modeļi.
Grupu darbs – Organizācijas iekšējās vai
arējās komunikācijas analīze: auditoriju
noteikšana un metožu novērtējums.
Sabiedriskās attiecības kā komunikācijas
joma.
Reklāma kā komunikācijas joma
Žurnālistika kā komunikācijas joma.
Mārketinga komunikācija.
Seminārs par dažādu komunikācijas jomu
atšķirīgajām un kopīgajām pazīmēm un šo
jomu mijiedarbību

Patstāvīgā darba plānojums
N.p. Temats
k.
1.
Organizācijas iekšējās vai arējās
komunikācijas analīze: auditoriju
noteikšana un metožu novērtējums
2.
Pēc izvēles:
1. Komunikācijas loma mūsdienu
sabiedrībā.
2. Plašsaziņas līdzekļu loma mūsdienu
sabiedrībā.
3.
Reklāma, mārketings, žurnālistika un
sabiedriskās attiecības: kopīgais un
atšķirīgais

4

4

2

4
2

1

2

4

3

Darba veids

Pārbaudes forma

Grupu darbs

Darba aizstāvēšana

Referāts

Darba aizstāvēšana

Patstāvīgais
darbs

Seminārs

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei:
Lekciju apmeklējums vismaz 50 %, uzstāšanās vismaz vienā seminārā, patstāvīgo
darbu aizstāvēšana, sekmīga rakstiskā eksāmena nokārtošana. Gala atzīme veidojas no
studenta patstāvīgo darbu vērtējuma (50%) un eksāmena atzīmes(50%).
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Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,
grupu darbi, prezentācijas.
Kursu apgūst latviešu valodā (angļu valodā, krievu valodā u.c.) –latviešu valodā.
Literatūra
Studiju pamatliteratūra:
1.Veinberga, S. Publiskās attiecības. PR: teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC,
2004., 56.-69.lpp.,121.-146.lpp.
2. Katlips, S. M., Senters, A.H., Brūms, G. M. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots,
2002., 349-368.lpp.
3. Wilcox, D. L., Cameron, G., Ault, P., Agee, W. K. Public Relations: Strategies and
Tactics: Study Edition. Boston: Allyn & Bacon, 2006., 172.-193.lpp., 15.-23.lpp.
Papildliteratūra:
1.Kruks, S., Šulmane, I. Daudzveidība I, II, III. – Rīga, 2001, 2002, 2003.
2.Edeirs, Dž. Efektīva komunikācija: vissvarīgākā vadības mākslas metode. Rīga:
Asja, 1999., 259 lpp.
3.McQuail, D. McQuail's mass communication theory. London: Sage Publ., 2000.,
542 lpp.
4.Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации. Изд-во Рефл-бук, Изд-во Ваклер, 2001.,
649 lpp.
5.Theaker, A. The public relations Handbook.London and New York:Routledge.
2005.18.-32.lpp.
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums

Biznesa angļu valoda
Business English
Sabiedriskās attiecības

Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

4
6
Angļu valodas prasmes A1 līmenī atbilstoši
Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē

Studiju kursa autors – Dr. paed. M. Kaltigina
Studiju kursa docētāji –Mg.philol. I.Bagone, Mg. paed. A. Maculēviča
Studiju kursa mērķis – nodrošināt studentiem programmā „Sabiedriskās attiecības”
paredzētās specifiskās, sabiedrisko attiecību speciālista darbā nepieciešamās angļu
valodas zināšanas un prasmes.
Plānotais rezultāts:
 angļu valodas prasme B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopējai sistēmai valodu
apguvē;
 Biznesa komunikācijas prasme angļu valodā;
 zināšanas par sabiedrisko attiecību jēdzieniem angļu valodā un prasme tos
lietot;
 verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes angļu valodā;
 izpratne par svešvalodu zināšanu pilnveidošanas nepieciešamību.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Kontaktstundas
Nr.p. Temats
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Socializing (in a business context):
- receiving visitors
- visiting business partners
Taking part in meetings
Negotiating
Managers, entrepreneurs and the company.
Giving presentations
Advertising and public relations.
Formal and informal letters, applications,
invitations, faxes, emails, acceptance and
refusal. Report writing.
Telephone communication.
Setting and achieving goals.

Studentu patstāvīgā
darba uzdevuma Nr.

4

1

4
4
4

2
3
4

4
4

5
6

4
4

7
8
154

Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p. Studentu patstāvīgie darbi
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes
k.
forma
1.
Socializing (in a business context):
Lomu spēles
- receiving visitors
- visiting business partners (teksti, dialogi)
2.
Taking part in meetings (teksti, dialogi)
Lomu spēles
3.
Negotiating (teksti, dialogi)
Lomu spēles
4.
Managers, entrepreneurs and the
Prezentācija, diskusija
company. Giving presentations (tekstu
tulkojums, prezentācijas sagatavošana)
5.
Advertising and public relations (tekstu
Diskusija
tulkojums)
6.
Formal and informal letters, applications,
Tulkojums
invitations, faxes, emails, acceptance and
refusal. Report writing (rakstiski
tulkojumi)
7.
Telephone communication (dialogi)
Lomu spēles
8.
Setting and achieving goals (tekstu
Prezentācija, diskusija
analīze)
Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei:
- Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās, patstāvīgo darbu
izpilde paredzētajā laikā.
- Students patstāvīgi izstudē apmēram 20 lpp. attiecīgās nozares teksta
(izmantojot arī citos studiju kursos ieteikto literatūru), var pamatot teksta
izvēli, ir sagatavojis skaidrojošu vārdnīcu ar vismaz 50 terminiem.
- Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Izmantojamās studiju metodes un formas- patstāvīgie darbi, prezentācijas, lomu
spēles, diskusijas
Kursu apgūst angļu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 Sweeney, S., Professional English Management. Pearson Education, 2002
 Cotton, D., Falvey, D. Kent, S. New Edition Market Leader. Pearson
Education,(course book) 2005
 Džonsone Barbara. Basic Training Business English: Sanāksmes un
konferences. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
 Trappe, T., Tullis, G. Intelligent Business (Coursebook), Intermediate
Business English, Pearson Education, 2005
Papildliteratūra
 Wilcox, D. L., Cameron, G., Ault, P., Agee, W. K. Public Relations:
Strategies and Tactics: Study Edition. Boston: Allyn & Bacon, 2006.
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 International Express ( New edition) by Liz Taylor, OUP, 2004
 Business Vocabulary in Use by Bill Mascull. Cambridge University Press,
2002. Commercially Speaking by M. Irvine &M. Cadman, OUP, 2001.
 The Complete A-Z Business Studies Handbook by David Lines& al.., Hodder
& Stoughton, 2004
 Sweeney Simon. Test Yuor Professional English: Management. - Harlow:
Pearson Education Lmt., 2007.
 Sweeney Simon. Test Yuor Professional English: Marketing. - Harlow:
Pearson Education Lmt., 2004. Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.rpiva.lv
http://www.aboutpublicrelations.net/
http://www.euprera.org
http://www.ipra.org
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums

Mārketings
Marketing
1.līmeņa profesionālā studiju programma
„Sabiedriskās attiecības”
4
6
Kurss „Komunikācijas pamati”,

Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas
Studiju kursa autors – Dr.hist. Astra Vilde
Studiju kursa docētājs - Dr.hist. Astra Vilde

Studiju kursa mērķis – Nodrošināt studentiem prasmes orientēties galvenajās
mārketinga teorētiskajās atziņās un mārketinga komunikācijas principos.
Plānotais rezultāts.
 Zināšanas mārketinga komunikācijā;
 Zināšanas par mārketinga koncepcijām, tirgus izpētes un prognozes metodēm,
produkta dzīves ciklu, uzņēmuma tirgus politiku, darbu ar klientiem,
uzņēmuma komunikācijas politiku, mārketinga plānošanu, vadības procesu;
 Prasme analizēt un novērtēt mārketinga komunikācijas procesus;
 Prasme lietot mārketinga komunikāciju, komunicējot ar organizācijas
mērķauditorijām.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr.p.
k.

Temats

1

Ievads mārketingā. Pārskats par
tirgus ekonomikas galvenajiem
elementiem. Tirgus veidošanās
teorija.
Mārketings un sabiedriskās
4
attiecības – kopīgais un atšķirīgais.
Mārketinga integrētās
komunikācijas.
Mārketinga vide, tās raksturojums. 4
Mārketinga iekšējā vide, tieši
ietekmējošā ārējā vide (mikrovide)

2

3

Kontaktstu
ndas
Nepilna
laika
studijas
4

Studentu pastāvīgā darba
uzdevumu Nr.

3

1
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4

5

6

7

8

un netieši ietekmējošā ārējā vide
(makrovide).
Tirgus izpētes un prognozes
metodes. Primārie un sekundārie
informācijas avoti un to
izmantošana. SWIFT un PEST
metodes.
Mārketinga darbības komplekts
(mārketinga mix). Tirgus
segmentēšana. Piedāvājums un
pieprasījums, preces cenas
veidošanās mehānismi.
Konkurence. M.Portera
konkurentu izpētes metode.
Produkta dzīves cikls. „Bostonas
matrica”.
Vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība – jēdziens,
funkcijas, veidi. Elektroniskā
komercija.
Mārketinga darbības plānošana un
budžeta veidošana. Mārketings 3.
gadu tūkstotī.

Pastāvīgā darba plānojums
Nr.p. Temats
k.
1

Mārketinga vides analīze

2

Mārketinga komplekta izmantošana

3

Mārketinga komunikācijas sistēma

4

Mārketinga audits

4

4

2

4

4

4

4

Darba forma
Patstāvīgais
darbs
Referāts
Patstāvīgais
darbs
Patstāvīgais
darbs

Pārbaudes forma
Darba aizstāvēšana
Seminārā
Darba aizstāvēšana
seminārā
Darba aizstāvēšana
seminārā
Darba aizstāvēšana
seminārā

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – lekciju apmeklējums vismaz 50%, patstāvīgo
darbu izpilde, uzstāšanās vismaz vienā seminārā, sekmīgi nokārtots eksāmens.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas,
patstāvīgie darbi, darbu aizstāvēšana
Novērtējums – eksāmens 50%, apmeklējums, patstāvīgie darbi un to prezentācija
50%.
Kursu apgūst latviešu valodā
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Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 Belčikovs J., Praude V., Mārketings, SIA Izglītības soļi, 2004., 37-66; 88-141;
422-481. lpp.
 Dombrova Elita. Radošais mārketings. - Rīga: Biznesa augstskola Turība,
2008. 63-107.lpp.
 Niedrītis J.Ē. Mārketings. Trešais pārstrādātais un papildinātais izdevums. –
Rīga, 2005, 7-64; 95-158; 198-227.lpp.
 Patens Deivs. Kā veidor mārketingu: Praktisks reklāmas, sabiedrisko attiecību,
tiešā un tiešsaistes mārketinga ceļvedis. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.
Papildliteratūra
 Skots D. M.. Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi: Kā sasniegt
pircējus ar ziņu apskatu, emuāru, aplāžu, virusālā mārketinga un tiešsaites mediju
palīdzību. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 295 lpp.
 Kotlers Filips. Mārketinga pamati. - Rīga: Jumava, 2006.. Picton D.,
Broderick A., Integrated Marketing Communication (Sesond Edition); London,
Prentice Hall. 2004. p.2-226.
 Доилъ П., Штерн Ф. Маркетинг, менеджмент и стратегии. - 4-е издание. Санкт - Петербург: Питер, 2007.
 Саттон Д., Кляйн Т. Новая наука маркетинга. СПб: Питер: 2004, 240с..
 Armsa B.. Vietējais mārketings. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
Baltic marketing and Advertising
Dienas Bizness
market.about.com
Marketing Age
www.baltic-marketing.com
www.financenet.lv
www.knowthis.com
www.mra-net.org
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Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums

Sabiedrisko attiecību pētījumu metodes
Methodology of PR Research

Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Sabiedriskās attiecības
3
4,5
Kursi „Sabiedrisko attiecību plānošana un
organizēšana”, „Komunikācijas pamati”,
„Socioloģija”

Studiju kursa autors - Mg.soc.sc. lektore Līga Mirlina
Studiju kursa docētāji - Mg.soc.sc. lektore Līga Mirlina, Mg.soc.I.Puce,
Mg.soc.D.Zandfelde
Studiju kursa mērķis - nodrošināt iespēju studentiem gūt zināšanas un izpratni par
sabiedrisko attiecību pētījumu nozīmi un principiem, veidiem, to lietojumu, kā arī
iegūt prasmes un kompetences pētījumu veidošanā.
Plānotais rezultāts –

zināšanas par sabiedrisko attiecību pētījumu lomu, veidiem un gaitu;

prasme dažādu pētījumu metožu lietošanā un pētījumu rezultātu analīzē;

prasme organizēt un veikt mērķauditoriju aptaujas par dažādiem ar
organizācijas darbību saistītiem jautājumiem;

prasme analizēt, sistematizēt jaunos datus un informāciju ar mērķi iegūt jaunas
zināšanas;

izpratne par pētījumu nepieciešamību sabiedrisko attiecību veidošanā.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr.
Temats
p.k.
1.

2.
3.

Sabiedrisko attiecību pētījumu loma.
Sabiedrisko attiecību pētījumu mērķi;
Sabiedrisko attiecību pētījumu objekti;
Pētījumus ierobežojošie faktori.
Informācijas avoti un to klasifikācija
Primārie un sekundārie avoti.
Sabiedrisko attiecību pētījumu pieejas
Vēsturiskā, aprakstošā un eksperimentālā pieeja.

Kontaktstundas

Studentu
patstāvīgā darba
uzdevuma
numurs

1

2
1
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4.

Sabiedrisko attiecību pētījumu metodes
Kvantitatīvie pētījumi;
Kvalitatīvie pētījumi.
Praktiskais darbs. Kvantitatīvo un kvalitatīvo
pētījumu metožu praktiska pielietošana
Pētījumu process un galvenie posmi
Pētījumu plāna sastādīšana.
Seminārs. Pētījumu analīze.
Pētījuma sagatavošana un veikšana
Pētījumu pamatprincipi.
Problēmas pētījumos
Biežāk sastopamās kļūdas pētījumos.
Pētījumu veikšanas ētiskie aspekti.

5
6
7
8
9.

6
6

3

2
2
2

1

2

2

Patstāvīgā darba plānojums
N.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Pētījuma analīze – pētījumu
principu padziļināta apguve.

Darbs ar literatūru

Darba aizstāvēšana

2.

Pētījuma sagatavošana un
veikšana

Projekts

Darba aizstāvēšana

3

Metožu praktiska pielietošana

Praktiskais darbs

Darba aizstāvēšana

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei Lekciju apmeklējums vismaz 50 %, uzstāšanās seminārā, patstāvīgo darbu
aizstāvēšana un noslēguma pārbaudījuma sekmīga nokārtošana.
Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,
prezentācija.
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
1. Kristapsone Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata
augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. - Rīga: Biznesa augstskola
Turība, 2008
2.Katlips S.M., Senters A.H., Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. Avots, Rīga. 2002.
īp.465 – 499
3.Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.
Rīga: RaKa, 2004.
4.Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA “Izglītības soļi”, 2002.
5.Wilcox, D. L., Cameron, G., Ault, P., Agee, W. K. Public Relations: Strategies and
Tactics: Study Edition. Boston: Allyn & Bacon, 2006., 129- 151.lpp.
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Papildliteratūra
 Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu humanitārās zinātnes. Rīga: Jāņa Rozes
apgāds, 2006 – 319 lpp.
 Gregorija A. Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana. Rīga:
Lietišķās informācijas dienests, 2007. – 199 lpp.
 Daymon C., Holloway I. Qualitative research methods in public relations and
marketing communications. London, New York: Routledge, 2002. – 293 p.
 Stacks D.W. Primer of public relations research. New York, London: Guilford
Press, 2002. – 318 p.
 Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. Москва: ЮНИТИ, 2003. – 400
У. Аги, Э. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс. Самое главное в PR. Санкт-Петербург:
Питер, 2004, c.560 (c.164 - 190)
Interneta resursi:
www.lasap.lv
www.lspr.lv/
www.pr-dialog.ru
www.prsa.org
www.ipr.org.uk/
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Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums

Latviešu valodas kultūra
Culture of the Latvian Language

Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Sabiedriskās attiecības
2
3
Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Studiju kursa autors – Dr. Philol. V. Kuzina
Studiju kursa docētāji – Dr. Philol. V. Kuzina, Mg. paed. I. Radzobe
Studiju kursa mērķis - nodrošināt sabiedrisko attiecību speciālistiem teorētiskās
zināšanas un prasmes lietot valodas izteiksmes līdzekļus mutvārdos un rakstos
atbilstoši literārās valodas normām, kā arī izpratni par valodas kultūras nozīmi
indivīda un sabiedrības saskarsmē.
Plānotais rezultāts - zināšanas par valodas funkcijām un saziņas līdzekļiem, izmantojot tos
daudzveidīgās saziņas situācijās iestādēs, organizācijās u.c.,
- zināšanas par izplatītākajām valodas kļūdām;
- lietišķās rakstu valodas prasme atbilstoši literārās valodas normām;
- biznesa komunikācijas prasme latviešu valodā;
- verbālās komunikācijas prasmes latviešu valodā.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr.p. Temats
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valodas kultūras jēdziens.
Valodas kultūras līmeņi.
Valodas kultūras pazīmes.
Valodas galvenās funkcijas.
Valodas līdzekļu paralēlismi.
Runātā valoda. Ortoēpija.
Rakstu valoda. Ortogrāfija.
Interpunkcija.
Lietišķo rakstu valodas stils, zinātniskās
valodas stils.
Valodas kultūra un neliterārā leksika.
Interferences jēdziena izpratne
Izplatītākās kļūdas mutvārdos un
rakstos.

Kontaktstundas
Nepilna laika studijās

1

Studentu
patstāvī
gā darba
uzdevu
ma Nr.
1

1
1
2
2
2

2
3
4
5
6

2

7

1

8

2

9

163

10.

Teksts kā saziņas vienība. Teksta
pazīmes. Tekstveide.

2

Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p.k.
Studentu patstāvīgie darbi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valodas kultūras jēdziens.
Valodas kultūras līmeņi.
Valodas kultūras pazīmes.
Valodas galvenās funkcijas.
Valodas līdzekļu paralēlismi.
Runātā valoda. Ortoēpija.
Rakstu valoda. Ortogrāfija.
Interpunkcija.
Lietišķo rakstu valodas stils, zinātniskās
valodas stils.
Valodas kultūra un neliterārā leksika.
Interferences jēdziena izpratne
Izplatītākās kļūdas mutvārdos un
rakstos.
Teksts kā saziņas vienība. Teksta
pazīmes. Tekstveide.

10

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes
forma
Diskusija
Diskusija
Ziņojums
Grupu darbs (testi un to pārbaude)
Ziņojums
Ziņojums
Dokumentu izveide un pārbaude
Referātu prezentācija
Kartotēkas izveide un pārbaude
Analīze un vērtēšana. Portfolio.

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās, patstāvīgo darbu izpilde, sekmīga rakstiskā eksāmena nokārtošana.
Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,
prezentācijas, diskusija, ziņojumi.
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 Endzelīns J. Dažādas valodas kļūdas. Darbu izlase. 3.sējums. – Rīga: Zinātne,
1980. 2.daļa.
 Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. –
Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1998.
 Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – Rīga: Zvaigzne ABC,
1993 Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. – Rīga: Zvaigzne, 1994.
 Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. /
A.Blinkena, O.Bušs, I.Druviete u.c. – Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1999.
 Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Latviešu valodas pareizrakstības un
pareizrunas rokasgrāmata. Rīga: 2002.
Papildliteratūra
 Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – Rīga: Zvaigzne, 1969.
 Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. – Rīga: Rasa ABC, 2002.
Bankavs A. Saīsinājumi. – Rīga: Avots, 1984. Latviešu valodas pareizrakstības un
pareizrunas vārdnīca. – Rīga: Avots, 1995.
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 Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi. Nr. 1, 2005 u.c.
 D. Nītiņa, Moderna cilvēka valoda, R.: VVA, 2004
 Lauze L. Ikdienas saruna: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja:
LPA, 2004
 Ceplītis L., Ceplīte B. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – Rīga, 1991.
 Laua A. Latviešu leksikoloģija. – Rīga: Zvaigzne, 1981.
 Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga: Zvaigzne, 1995.
 Koluža R. Tā vai šitā. Rīga, 2004.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
http://www.vvk.lv
www.valodaskultura.lv
Latviešu valodas institūts. // http://www.lza.lv
Linguistica Lettica. Rīga:
LVI žurnāli. Terminoloģijas jaunumi. Rīga, 2002, Nr.1
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Studiju kursa apraksts
Uzņēmējdarbības ekonomika
Entrepreneurship

Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Sabiedriskās attiecības
2
3
Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Studiju kursa autors – Mg.soc.A.Vīgnere
Studiju kursa docētāji – Mg.soc.A.Vīgnere
Studiju kursa mērķis - Nodrošināt iespēju studentiem apgūt uzņēmējdarbības
organizācijas un veidošanas pamatus, apgūt prasmi uzsākt un organizēt
uzņēmējdarbību, tai skaitā, izveidot biznesa plānu.
Plānotais rezultāts Zināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbībā un pārvaldības procesos
 Zināšanas par uzņēmumu, tā darbības principiem, saimniecisko procesu un tā
organizēšanu;
 Prasme orientēties aktuālos Latvijas ekonomiskās dzīves procesos;
 Prasme analizēt uzņēmumu darbību;
 Prasme uzņēmējdarbības organizēšanā;
 Prasme veidot biznesa plānu;
 Izpratne par uzņēmējdarbības būtību.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Studentu
Kontaktstundas
patstāvī
Pilna laika
Nepilna laika
Nr.
Temats
gā darba
studijas
studijas
p.k.
(iekļaut seminārus)
uzdevu
ma Nr.
1. Uzņēmums – sociāla un ekonomiska
1
sistēma.
Uzņēmumu juridiskās formas.
Vadītāja loma 21.gadsimta uzņēmumā
2. Uzņēmējdarbības jēdziens,
4
uzņēmējdarbības uzsākšanas process un
pasākumi:
• uzņēmējdarbības jēdziena raksturojums;
• organizatoriskās struktūras
uzņēmējdarbībā;
• uzņēmums un uzņēmējdarbības vide
3. Uzņēmējdarbības procesu raksturojums un
4
1
analīze:
166



4.

5.
6.

rīcības motivācija, metodes,
nosacījumi un iespējas biznesa
uzsākšanai;
 uzņēmējdarbības uzsākšanas
priekšnosacījumi;
 uzņēmējdarbības organizācija,
plānošana un uzņēmuma stratēģijas
veidošanas nosacījumi;
 riska faktori uzņēmējdarbībā
Uzņēmējdarbības vides analīze:
• tirgus darbības principu un konkurences
raksturojums;
• tirgus struktūru konkurences veidi;
• tirgus izpēte, pētīšanas paņēmieni,
iespējas, kā iegūt informāciju par tirgu
Uzņēmējdarbības pārvaldība:
• uzņēmuma saimnieciskā darbība;
• budžeti un prognozes
Uzņēmuma saimnieciskās darbības
stratēģiskā plānošana.
Biznesa plāns uzņēmējdarbībā:
• biznesa plāna struktūra;
• biznesa plāna sastādīšanas īpatnības

Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p.k.
Studentu patstāvīgie darbi
1.
2.

3.

Jaunas biznesa idejas ģenerēšana un
plānošana
Pasaulē slavenu firmu uzņēmējdarbības
iespējamās attīstības plānošanas process:
- radošas vīzijas, uzņēmuma kopējo
mērķu (stratēģijas) noteikšana;
- tirgus izpēte pa apakšvienībām, t.sk.,
konkurentu stipro un vājo pušu
izvērtēšana;
- tagadnes un nākotnes segmentu
noteikšana un raksturošana;
- nākotnes mērķu un iespējamās
stratēģijas noteikšana
Biznesa plāna izstrāde, prezentācija un
organizatorisko jautājumu raksturošana

3

2

2
2

3

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes
forma
Seminārs
Patstāvīgs darbs individuāli vai
grupās līdz 3 studentiem. Darba
aizstāvēšana

Patstāvīgā darba aizstāvēšana

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei: Aktīva dalība semināros, patstāvīgo darbu izpilde,
sekmīga eksāmena nokārtošana. Gala eksāmenā studējošais rakstiskā veidā pamato
savas zināšanas, modelējot dažādas ar uzņēmējdarbību saistītas situācijas, kuras
izstrādā priekšmeta docētājs.
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Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,
modelēšana, prezentācijas u.c.
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 LR Komerclikums
 Moriss Maikls. Veiksmīga biznesa sākums: Mazā biznesa rokasgrāmata. Rīga: Multineo, 2008.
 Mācību līdzeklis, Mazā biznesa kurss. – Rīga: Jumava; 2006. – 326.lpp.
 Rurāne, M. Uzņēmējdarbības pamati. Rīga: Biznesa Augstskola „Turība”,
2004.
 Helers R., Vadībzinības rokasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. –
256.lpp.
 Hofs K.G., Biznesa ekonomika. – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. – 560.lpp.
Papildliteratūra
 Vīksna, A. Savs bizness.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
 Rurāne, M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. – Rīga: SIA
„Biznesa augstskola Turība”, 2002. – 330.lpp.
 Vuds, K. No zīles līdz ozolam. Kā uzsākt biznesu un gūt tajā lieliskus
panākums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 172.lpp.
 Hofs, K.G. sadarbībā ar Marinsku K. Biznesa ekonomika. Rīga: SIA „Jāņa
Rozes
apgāds”,
2002.
Niedrīte, V. Uzņēmumu saimnieciskās darbības stratēģiskā plānošana. Rīga: LU,
2000.
 Alsiņa, R., Mācies plānot! Biznesa plāna pamati. – Rīga: Kamene; 2000. –
75.lpp.
 Ahenbahs, J., Beļčikovs J. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā. – Rīga: Vaidelote;
1999.
 Borohovs, Š. Domāt komerciāli. – Rīga: Tapals; 2003. – 191.lpp.
 Džeimsons, S. Uzdrošinies pelnīt daudz! 18 veidi, kā uzsākt biznesu. – Rīga:
Kontinents, 2003. – 190.lpp.
 Pelše G., Ruperte I. Uzņēmēja rokasgrāmata. Biroja sērija. – Rīga: Jumava,
2003. – 360.lpp.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
Žurnāls „Bilance”
Žurnāls „Grāmatvedība un revīzija”
Žurnāls „Mans Īpašums”
Žurnāls „Latvijas Ekonomists”
http://www.esfondi.lv – Eiropas Savienības fondu informatīvā mājas lapa
http://www.esflatvija.lv – Eiropas Sociālā fonda informatīvā mājas lapa
http://www.fm.gov.lv – Finanšu ministrijas mājas lapa
http://www.lad.gov.lv – Lauku atbalsta dienesta mājas lapa
http://www.lga.lv – Latvijas Garantiju aģentūras mājas lapa
http://www.liaa.gov.lv – Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras mājas lapa
http://www.likumi.lv/ - likumdošanas normatīvo dokumentu portāls
http://www.lursoft.lv/ - LR datu bāze
http://www.likumi.lv/ - LR normatīvo aktu informācijas sistēma
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Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums

Lietišķā informātika
Applied informatics

Studiju programmas nosaukums

Sabiedriskās attiecības

Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS

2
3

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Studiju kursa autors -

Mag.sc.ing. Inese Urpena

Studiju kursa docētāji - Mag.sc.ing. Inese Urpena.
Mag.sc.soc. Gustavs Elers
Mag.paed. Inga Jurgena
Mag.paed. Laila Zudāne
Studiju kursa mērķis – nodrošināt topošo sabiedrisko attiecību speciālistu prasmes
darbam informācijas sabiedrībā, attīstīt iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju
praktiskam pielietojumam studiju un profesionālajā darbībā atbilstoši Eiropas
datorprasmes sertifikāta (ECDL) prasībām.
Plānotais rezultāts –
 Zināšanas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā,
strādājot dažādās un mainīgās informatīvajās vidēs;
 Prasme lietot datoru kā komunikācijas un informācijas iegūšanas rīku;
 Prasme lietot statistisko un citu datu apstrādei paredzētās datorprogrammas;
 Prasme sagatavot datorprezentācijas;
 Analītiska un radoša pieeja, izpratne par ētikas normām, strādājot virtuālajā
saziņas vidē.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Kontaktstundas
Nr.
p.k.
1.
2.

Temats
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
Internets kā komunikāciju vide.
Datu drošība un arhivēšanas programmas.

Pilna
laika
studijas

Nepilna
laika
studijas

Studentu
patstāvīgā
darba
uzdevuma Nr.

1
1
169

3.
4.
5.
6.
7.

Liela apjoma dokumentu, formu un veidlapu
sagatavošana. Dokumentu vienota stila
noformēšana.
Izklājlapu izmantošana skaitliskas
informācijas uzkrāšanai, apstrādei un rezultātu
uzskatāmai attēlošanai.
Kopsavilkumu tabulas un datu analīzes
iespējas izklājlapās.
Izpratne par datu bāzes nozīmi informācijas
sistēmās, vienkāršas datu bāzes projektēšana.
Multimediju sistēmas. Darbs ar grafisko
informāciju.
KOPĀ:

Patstāvīgā darba plānojums
Nr.
Studentu patstāvīgie darbi
p.k.
1.

Klientu datu bāzes izveide

4
4
2
3

Darbs Nr. 1.

1
16

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes
forma
Individuāls darbs un docētāja
vērtējums,saziņai 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 līmeņos (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.
Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, konsultācijas, praktiskie un
patstāvīgie darbi, prezentācijas individuāli un grupās, iespēja nosūtīt darbus un saņemt
vērtējumu no pasniedzēja elektroniskā formā.
Kursu apgūst - latviešu valodā, ir iespējams klausīties šo kursu krievu valodā.
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 Treiguts., E. Datu drošība un datortīkli. Rīga: Biznesa augstskola Turība,
1999. – 72 lpp.
 Augucēvičs Jānis, Ozols Juris, Treiguts Egmonts. Datorzinības. Uzdevumi un
to risinājumi = Programmas Microsoft Word un Excel. - Rīga: Biznesa augstskola
Turība, 2002.
 Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane, A. Kuriloviča, L., Vēzis, V., Žodziņa, A.
Datorzinību pamati. 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft
PowerPoint. Viestura Vēža redakcijā. Rīga: „Mācību grāmata”, 2000. - 109 lpp.
Papildliteratūra
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 Nāgelis J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z. Rīga: „Datorzinību centrs”,
2000. – 184 lpp.
 Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana/
V. Vēža redakcijā. - Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 116 lpp.
 Ruķers, M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola
Turība, 2000. – 192 lpp.
 Karnītis, E. Informācijas sabiedrība-Latvijas iespējas un uzdrošināšanās.
Rīga. Pētergailis, 2004. 208.lpp.
 Mikose, M. Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā. Rīga. Biznesa
augstskola Turība 2006. 242 lpp.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
LETA aktuālā biznesa informācija: http://www.nozare.lv
Likumu apkopojums: http://www.likumi.lv/
Microsoft Internet resursi: http://www.microsoft.lv
Biblio Tech Review [Elektroniskais resurss] : news, analysis and comment. Tiešsaistes žurnāls. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.bibliotech.com/ - ISSN 1463-7146.
Ieteikumi RPIVA studentiem: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
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Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Socioloģija
Sociology
1. līmeņa profesionālā studiju programma
„Sabiedriskās attiecības
2
3
Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Studiju kursa autors: lektors mag.psych. Jānis Roze
Studiju kursa docētāji: lektors mag.psych. Jānis Roze
Kursa mērķis: Nodrošināt studentiem iespēju apgūt socioloģijas pamatjēdzienus,
sabiedrības funkcionēšanas likumsakarības, lai pilnveidotu izpratni par dažādu
sabiedriskās dzīves sfēru attīstības perspektīvām un pārvaldes iespējām.
Plānotais rezultāts –
 Pamatzināšanas un izpratne par socioloģijas būtību un pamatjēdzieniem;
 Prasme izzināt un analizēt sabiedrībā un organziācijā notiekošos procesus no
socioloģijas viedokļa;
 Izpratne par socioloģiskās analīzes izmantošanu sabiedrisko attiecību darbā.
Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.
Kontaktstundas
Nr.p.k.

Temats

1.
2.
3.

Socioloģija kā zinātne.
Sabiedrība kā sociāla sistēma.
Sociālā stratifikācija un sociālā
mobilitāte.
Statuss un loma.
Personības socializācijas process.
Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.
Sociālā politika.
Mūsdienu socioloģiskās teorijas.

4.
5.
6.
7.
8.

Nepilna laika
studijas
2
2
2

Patstāvīgā darba plānojums.
Nr.p.k.
Temats
1.
Sociāla institūta, kādas sabiedriskās dzīves

1
2
2
1
1

Studentu patstāvīgā
darba uzdevuma Nr.

1
2

Pārbaudes forma
Darba aizstāvēšana.
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sfēras vai sociālas problēmas analītisks
vērtējums
Aprakstīt socializācijas procesu, izmantojot
piemērus no dzīves

2

Darba aizstāvēšana

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu.
Prasības studiju kursa apguvei. Lai nokārtotu kursu sekmīgi jāizpilda patstāvīgie
darbi.
Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, praktiskie un patstāvīgie darbi,
prezentācijas .
Kursu apgūst latviešu valodā (iespējams angļu un krievu valodā)
Literatūra.
Obligātā literatūra:
Laķis P. Socioloģija. (2006). Ievads socioloģijā. R.:, Zvaigzne ABC.
Ieteicamā literatūra:


Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. М.: Инфра-М., 2003.



Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.:, LU, 1996



Minuda S., Arnšs E. Socioloģisko pētījumu pamati. R, 1980



Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. R. 1993.



Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: LU, 1997



Социология. М.: Юнити, 2002
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Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Politoloģija
Politology
1. līmeņa profesionālā studiju programma
„Sabiedriskās attiecības
2
3
Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Studiju kursa autors: Mg soc. Jana Veinberga
Studiju kursa docētāji: Mg soc. Jana Veinberga
Kursa mērķis: Nodrošināt studentiem iespēju gūt zināšanas par galvenajiem
politoloģijas jēdzieniem un palīdzēt izprast Latvijas politisko sistēmu, attīstīt prasmi
analizēt politiskos procesus, politiskās sistēmas struktūru un procesus.
Plānotais rezultāts –







Pamatzināšanas par politoloģiju, tās galvenajiem jēdzieniem;
Pamatzināšanas par demokrātiskas valsts darbības principiem;
Pamatazināšanas par Latvijas politiskās sistēmas uzbūvi;
Prasme orientēties aktuālajos Latvijas un ES politiskās dzīves procesos;
Prasme analizēt politiskos procesus Latvijā;
Izpratne par politosko procesu ietekmi uz sabiedrības dzīvi.

Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums
Nr.p.k.
Temats
Kontaktstundas
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Galvenie jēdzieni politoloģijā
Politikas tipoloģija
Politikas formas
Politiskie režīmi, demokrātija
un pilsoniskā sabiedrība
Valsts un valsts vara
Valsts formas
Varas dalīšana
Politiskās partijas
Vēlēšanas
kā
politiskais
process
Vēlēšanu sistēmu veidi
Latvijas politiskā sistēma
Pilsoniskā sabiedrība
Politiskā līdzdalība
Pašvaldību politika

Studentu patstāvīgā darba
uzdevuma Nr.

2

2
4

1

1
2
2
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7.
8.

Pašvaldību reforma Latvijā
Politiskā komunikācija
Seminārs par Latvijas politisko
sistēmu

1
2

Patstāvīgā darba plānojums.
N.p.k.
Temats
1.
Ar partijām un vēlēšanām saistīto Latvijas
likumu analīze
2.
Seminārs par Latvijas politiku
Studentiem jāizvēlas viena no piedāvātajām
tēmām un jāsagatavo prezentācija par šo
tēmu.
Semināra tēmas:
1.
Partijas X darbība Latvijas politiskajā
sistēmā
2.
Partiju deputātu darbība 9.Saeimā
3.
Partiju deputātu darbība no 5.-8.
Saeimai
4.
Teritoriālā reforma Latvijā
5.
Pašvaldību politika Latvijā; Cēsu,
Bauskas, Rīgas pašvaldība kā viena no
pašvaldībām Latvijā
6.
Latvijas valdības pēc 9.Saeimas
vēlēšanām
7.
Valdības deklarācijas, 100 dienu
programmas un rīcības plāna analīze
8.
Latvijas starptautiskās politikas
galvenie virzieni
9.
Politika, politiķi un plašsaziņas
līdzekļi
10.
Izglītības politika Latvijā
11.
Lielākie skandāli un politisko
grupējumu cīņas Latvijā
12.
Prezidenta darbība Latvijā, prezidenta
vēlēšanu process un problēmas Latvijā
13.
Izvēloties veidot semināra prezentāciju
par kādu no Latvijas partijām, analīzē
jāapskata šādi jautājumi:
1. Vēsturisks apskats par partijas panākumiem
vēlēšanās.
2. Partijas identitāte un vieta Latvijas
politiskajā spektrā, kas šo identitāti raksturo
un pamato
3. Partijas mērķauditorija
4. Partijas tēls
5. Partijas vēstījumi, kādā veidā tie tiek pausti
6.Politiskās komunikācijas paņēmieni
7. Partijas darbība Saeimā un valdībā
8. Secinājumi

2

Darba veids Pārbaudes forma
Grupu darbs Darba aizstāvēšana
Patstāvīgais
darbs

Darba iesniegšana
un
aizstāvēšana
seminārā
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Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei. Lai nokārtotu kursu sekmīgi jāuzraksta patstāvīgais
darbs un jāuzstājas seminārā, sekmīgi jāuzraksta gala pārbaudījums – rakstiskais
eksāmens. Eksāmena gala vērtējumu veido prezentācijas un eksāmena atbilžu vidējais
vērtējums.
Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, seminārs, praktiskie un
patstāvīgie darbi, prezentācijas.
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra.
Obligātā literatūra:
 Krūmiņa Ziedīte. Politika un tiesības: Shēmas un tabulas. - Rīga: Zvaigzne
ABC, 2008.
 Catlaks, G.,Ikstens, J. Politika un tiesības. Rīga, 2003.
 Ikstens, J. Politikas pamati. - Rīga, 2001.
Ieteicamā literatūra:
1.Ašmanis, M. Politoloģija. Politikas izziņa. Vara. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
2.Ievads politikā. Rīga, Zvaigzne ABC,1998.
3.Cipeliuss, R. Vispārēja mācība par valsti. – Rīga, 1998.
4.Rodins, M. Politoloģija: Ievads salīdzināmajā politikā. – Rīga, 2000.
5.Ozolzīle, G. Demokrātija: teorija un prakse. – Rīga, 1998.
6.Aut.kol.:I.Bergs, S. Falka, E. Kuprišs, M. Siņicins, u.c. Politika un tiesības.-2.
eksperimentāla mācību grāmata. R.,: RaKa, 2005.
7.Tauriņš, G. Pēcpadomju demokrātija Latvijā / G.Tauriņš. - Rīga-Štutgarte :
[aut.izd.], 2005.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
Publikācijas Latvijas plašsaziņas līdzekļos
www.politika.lv
www.mk.gov.lv
www.saeima.gov.lv
www.president.lv
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Studiju kursa apraksts
Biznesa un vadības psiholoģija
Business and Management Psychology

Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas
nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Sabiedriskās attiecības
2
3
Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Studiju kursa autors – Dr. psych., asoc.prof. Anita Lasmane
Studiju kursa docētāji - Dr. psych.,asoc.prof. Anita Lasmane; Dr. oec., Dr. habil.
psych. Māra Vidnere ;
Studiju kursa mērķis – Nodrošināt studentiem iespējas iegūt zināšanas par
galvenajiem biznesa un vadības procesu psiholoģiskajiem aspektiem, attīstot izpratni
par psiholoģijas atziņu izmantošanu darbojoties organizācijā, pilnveidojot studentu
komunikācijas, problēmu risināšanas, lēmumu pieņemšanas, sadarbības veidošanas,
analītiskās, komandas veidošanas un vadīšanas prasmes atbilstoši profesijas standarta
prasībām.
Plānotais rezultāts – zināšanas un izpratne par organizācijas darbības
psiholoģiskajiem nosacījumiem, līderības psiholoģiju, pozitīvas saskarsmes un
korporatīvās identitātes veidošanas organizācijā nosacījumiem, komercdarbības
procesu saistību ar indivīdu un grupu psiholoģiju;
- Prasme orientēties organizācijas iekšējās komunikācijas procesos.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Kontaktstundas
Nr.
p.k.

Temats

1..

Līderības nosacījumi, izpausmes un
nozīme organizācijā: pozitīvas līderības
veidošanās sociāli psiholoģiskie
nosacījumi; līderības izpausmes: analītiska
un radoša domāšana, pašvadība, iekšējās
saskaņotības izjūta, personības potenciāla
apzināšanās un īstenošana, funkcionāls
elastīgums, tolerance, laika vadīšanas
prasme, personiskā harizma, līderības stilu
nozīme personāla motivācijas vadīšanā.
Sociālās izziņas un ietekmes faktori

2.

Pilna laika
studijas

4

Student
u
patstāvī
gā darba
uzdevu
ma Nr.
1.

4

2

Nepilna
laika
studijas
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3.

4.

organizācijā: uztvere un atmiņa; spriešana
un novērtēšana; sociālie stereotipi par
ekonomiku, tirdzniecību, komercdarbību,
vadītājiem, partneriem, piegādātājiem,
klientiem; aizspriedumu nozīme starpgrupu
attiecībās; sociālās ietekmes veidi un to
psiholoģiskās sekas sadarbības veidošanā
ar klientiem un personālu. Etiķetes nozīme
sadarbības veidošanā.
Komandas veidošana un vadīšana:
vadītāju un darbinieku mērķu saskaņotība,
lomas komandā un to atbilstība personības
raksturojumiem; komandas darba
efektivitāte, grupas procesi: sociālā
fasilitācija, grupas domāšanas fenomens,
sociālais kūtrums.
Pozitīvas psiholoģiskās vides,
korporatīvās identitātes nosacījumi un
nodrošināšanas iespējas: pozitīvas
saskarsmes kritēriji un veidošanas
nosacījumi; organizāciju kultūras nozīme
korporatīvās identitātes veidošanā;
lojalitātes un ne- lojalitātes psiholoģiskie
faktori; mobinga darba vietā psiholoģiskie
cēloņi un novēršanas nosacījumi; konfliktu
un stresa vadīšanas sistēma uzņēmumā.
KOPĀ:

4

3.

4

4.
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Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.

Studentu patstāvīgie darbi
Līderības stila izpēte, izmantojot
nodarbībās iegūtās aptaujas,
novērojumu kritērijus, literatūras
studijas
Sociālo priekšstatu par
komercdarbību, mārketingu, finansēm
izpēte, izmantojot plašsaziņas
materiālu analīzi
Personīgās lomu sistēmas komandas
darbā izveidošana (individuāli);
efektīvas komandas modelēšana,
izmantojot dalībnieku lomu sistēmas
(darbs grupās)
Organizācijas kultūras analīze,
izmantojot vienu organizācijas kultūras
noteikšanas metodi pēc studenta
izvēles

Studenta patstāvīgā darba
pārbaudes forma
Eseja, galveno atziņu mutiska
prezentācija
Rezultātu apkopošana darba grupās,
grupu darba mutiska prezentācija
Atziņu apkopošana darba grupās un
to mutiska prezentācija studiju grupā

Rezultātu apkopošana darba grupās,
viena
uzņēmuma
korporatīvās
identitātes pilnveidošanas ieteikumu
izstrāde, mutiska prezentācija studiju
grupā
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Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstveida) – eseja „Biznesa
un vadības psiholoģijas atziņu izmantošana X uzņēmuma darbības pilnveidošanā”,
izmantojot studiju kursā iegūtās atziņas (darba apjoms 5 lpp.).
Prasības studiju kursa apguvei:
– 20% kopējā vērtējuma - 75% nodarbību apmeklējums, aktivitāte nodarbībās,
piedalīšanās 75% prezentācijās;
– 50% kopējā vērtējuma - visu patstāvīgo darbu sekmīga izpilde;
– 30% kopējā vērtējuma - eksāmena darba sekmīga izpilde (eksāmena darbā teicama
vērtējuma iegūšanai nepieciešams izmantot arī viena Eiropā vai pasaulē veikta
pētījuma atziņas; ļoti laba vērtējuma iegūšanai nepieciešams izmantot Latvijā veikta
pētījuma par biznesa un vadības psiholoģijas jautājumiem atziņas).
Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, literatūras un avotu studijas,
diskusijas, modelēšana, pētījumi, situāciju analīze, prezentācijas, eseja.
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. – Rīga: Organization
Development Academy, Oda vadītājiem, 2008.
 Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC,
2007.
Papildliteratūra
1. Armstrong,M., Stephens T. A Handbook of Management and Leadership. –
Kogan Page, 2005.
2. Brauns T. Zīmolu filozofija. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
3. Furnham, A. The People Business. Psychological Reflections on Management.–
New York: Palgrave Macmillan, 2005.
4. Garleja R. Darbs. Psiholoģija. Organizāciju kultūra. – Rīga: RaKa, 2004.
5. Hofstede G., Hofstede G. J. Cultures and organization. Software of the Mind. –
New York: McGrow Hill, 2005.
6. Personality psychology in the Workplace (ed. Brent W. R., Hogan R.). –
Waschington: American Psychological Association, 2002.
7. Reņģe, V. Sociālā psiholoģija. - Rīga.: Zvaigzne ABC, 2002.
8. Svence, G. Pieaugušo psiholoģija. – Rīga: RaKa, 2003. – 180 lpp.
9. Ozoliņa, Nucho, A., Vidnere, M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – Rīga:
Biznesa Partneri, 2004.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
1.
2.
3.
4.
5.

Žurnāls “Biznesa psiholoģija”
Žurnāls „Karjera”
Žurnāls „Psiholoģijas pasaule”
www.apa.org/pētījumi - atslēgas vārdi: business psychology,
management, organisational psychology
www.ebscohost.com/pētījumi - atslēgas vārdi: business psychology,
management organisational development; organisational culture;
organisational management
179

6.
7.
8.

www.biznesam.lv – publikācijas
www.bszi.lv/ - pētījumi (Baltijas Sociālo zinātņu institūts)
www.eurofound.ie/- pētījumi (Eiropas Dzīves un Darba Apstākļu
Uzlabošanas Fonds)
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034

Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums

Civilā aizsardzība
Civil defence
Sabiedriskās attiecības
1
1,5
Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Studiju kursa autors (-i): asoc. prof., Dr. biol. Juris Porozovs, asoc. prof., Dr. chem.
Jānis Gedrovics
Studiju kursa docētāji: Dr. biol., asoc. prof. Juris Porozovs, Dr. chem., asoc. prof.
Jānis Gedrovics, Dr. biol., asoc. prof. Jēkabs Raipulis, Mg. biol., lektore Dzintra
Porozova
Studiju kursa mērķis – Nodrošināt studentiem iespēju iepazīties ar valsts civilās
aizsardzības sistēmu, radīt priekšstatu par valstī iespējamām katastrofām,
preventīvajiem un seku likvidēšanas pasākumiem to gadījumos, iemācīt operatīvi
rīkoties ārkārtas situācijās un sniegt pirmo palīdzību.
1.

2.
3.

4.

Plānotais rezultāts:
Zināšanas: zina tiesisko regulējumu civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšanai,
valsts civilās aizsardzības struktūru, valsts institūciju pašvaldību un komersantu
uzdevumus civilajā aizsardzībā, iedzīvotāju tiesības un pienākumus civilajā
aizsardzībā, valstī iespējamās katastrofas un to sekas, preventīvos reaģēšanas un
seku likvidēšanas pasākumus katastrofu gadījumos, civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmu, evakuācijas pasākumu organizēšanu katastrofu gadījumos,
jautājumus par paaugstinātas bīstamības objektiem, bīstamām vielām, to
klasifikāciju un pārvadāšanu, radiācijas drošību, bruņotiem konfliktiem, terorismu
un tā izpausmēm.
Prasmes: prot adekvāti rīkoties katastrofu un ārkārtas situāciju gadījumos, sniegt
pirmo palīdzību nelaimes gadījumos.
Kompetences: savas kompetences ietvaros pārzina valsts civilās aizsardzības
sistēmu, civilās aizsardzības likumu, civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu,
jautājumus par paaugstinātas bīstamības objektiem, bīstamām vielām to glabāšanu
un pārvadājumiem, radiācijas drošību.
Attieksmes: studenti tiek sagatavoti adekvātai situācijas novērtēšanai un rīcībai
katastrofu, nelaimes gadījumu un ārkārtas situāciju gadījumos.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr.p.

Temats

Kontaktstundas

Studentu
patstāvīgā darba
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k.

uzdevuma Nr.
(iekļaut seminārus)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valsts civilās aizsardzības sistēmas
struktūra,
organizācija
un
vadība.
Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.
Tiesiskais regulējums valsts civilās
aizsardzības
sistēmas
nodrošināšanai.
Civilās aizsardzības likums.
Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu
uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā.
Iedzīvotāju pienākumi un tiesības civilajā
aizsardzībā.
Iedzīvotāju
aizsardzības
pamati.
Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma
un tās darbības principi.
Valstī iespējamās katastrofas un to sekas.
Evakuācijas
pasākumu
organizēšana
katastrofu
gadījumos.
Preventīvie
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi.
Katastrofu medicīna.
Paaugstinātas
bīstamības
objekti.
Tehnogēnās katastrofas. Bīstamās vielas, to
klasifikācija un prasības to glabāšanai un
pārvadājumiem.
Dabas katastrofas. Drošības pasākumi un
iedzīvotāju
rīcība
dabas
katastrofu
gadījumos.
Seminārs par valsts civilās aizsardzības
sistēmu,
iedzīvotāju
aizsardzību,
katastrofām un to seku likvidēšanu.
Civilās aizsardzības pasākumu plānošana.
Valsts
materiālās
rezerves.
Civilās
aizsardzības
aizsargbūves.
Objektu
sagatavošana katastrofu gadījumiem.
Pirmās palīdzības sniegšana nelaimes
gadījumos. (Praktiskās nodarbības).
Radiācijas drošība.

Nepilna laika
studijas
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
1

1.

0,5
0,5
1
0,5

Bruņoti konflikti. Masu iznīcināšanas
līdzekļi. Ķīmiskie ieroči. Bioloģiskie ieroči.
0,5
Terorisms un tā izpausmes.
Seminārs par civilās aizsardzības pasākumu
14. plānošanu, radiācijas drošību, bruņotajiem
0,5
2.
konfliktiem un terorismu.
Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p.
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes
Studentu patstāvīgie darbi
k.
forma
1.
Civilās aizsardzības struktūra Latvijā.
Diskusija seminārā.
13.
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2.

Katastrofas, preventīvie pasākumi to
novēršanai un katastrofu seku likvidēšana.
Nelaimes gadījumu riska novērtējums.
Civilās aizsardzības institūciju un
iedzīvotāju rīcība katastrofu, radiācijas
avāriju, bruņotu konfliktu un cita veida
ārkārtas situāciju gadījumos.

Patstāvīgais darbs par dažādām tēmām.

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei: lekciju un seminārnodarbību (laboratorijas darbu)
apmeklējums saskaņā ar RPIVA priekšrakstiem; 2 patstāvīgie darbi.
Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, patstāvīgie darbi.
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
Jemeļjanovs A., Jemeļjanovs O., Pālītis A. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju un
risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. Mācību līdzeklis. Rīga:
„RTU”, 2004.
Papildliteratūra
 Jemeļjanovs A., Škepasts V. Civilās aizsardzības pamati. Rīga: „RTU”, 1996.
 Jemeļjanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un
veikšana uzņēmumos ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga: „RTU”, 1997.
 Ābrahams P. Medicīnas enciklopēdija visai ģimenei. Rīga: „Jumava”, 2006.
 Apinis P. Cilvēks: Anatomija, fizioloģija. Patoloģijas pamati. - Rīga:
„Jāņasēta”, 1998.
 Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. Rīga: RTU,
1994.
 Dehtjars J., Mironova-Ulmane Ņ., Salmiņš A., Spāre R., Supe A., Tīliks J.,
Ulmanis U., Radiācijas drošības rokasgrāmata speciālistiem. Rīga.
 Drošība. Metodiskie ieteikumi pamatskolai. – Rīga: „ISEC”, 2004.
 Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības
nodrošināšana tehnogēna rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās
situācijās. Rīga: RTU, 1997.
 Millere A., Rūse J. Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija. Rīga,
1995.
 Pirmā palīdzība. Tulkojis Baltiņš M., redaktors Aldersons J.. Rīga: „Zvaigzne
ABC”, 2002.
 Raipulis J. Vides piesārņojuma ietekme uz iedzimtību. - Rīga: „Vērmaņparks”,
1999.
 Roga A. Meža ugunsgrēku veidi, to dzēšanas paņēmieni un taktika. Rīga:
„Lat. ZTIZP”, 1979

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
 LR Ministru kabineta noteikumi: Ārkārtējo situāciju valsts
operatīvās komisijas nolikums. LR MK 14.07.1998. Noteikumi
Nr.247.
 LR Ministru kabineta noteikumi: Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtība un riska samazināšanas pasākumi. 19.06.2001.
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 Noteikumi
Nr.259.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=146474&from=off
Civilās aizsardzības likums [spēkā no 01.01.2007.].
 http://www.likumi.lv/doc.php?id=14011 - 14.12.2000. LR likums: Nacionālās
drošības likums
 ("LV", 473/476 (2384/2387), 29.12.2000.) [spēkā ar 12.01.2001.]
 http://www.likumi.lv/doc.php?id=66589&from=off - LR likums: Par
izņēmuma stāvokli
 http://www.rdc.gov.lv. – LR likums: Par radiācijas drošību un
kodoldrošību.
 http://www.isec.gov.lv/normdok/ugunslik.htm - LR likums: Ugunsdrošības
un ugunsdzēsības likums
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums

Sabiedrisko attiecību plānošana un
organizēšana

Studiju programmas nosaukums

1.līmeņa profesionālā studiju programma
„Sabiedriskās attiecības”
4
6
Kurss „Komunikācijas pamati”

Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Studiju kursa autors – lektore Līga Mirlina, mg. soc.sc.
Studiju kursa docētājs - lektore Līga Mirlina, mg. soc.sc., Mg.soc. D.Zandfelde
Studiju kursa mērķis – Nodrošināt studentiem iespēju gūt zināšanas par sabiedrisko
attiecību plānošanas un organizēšanas procesiem;
Plānotais rezultāts –
 Zināšanas un izpratne par sabiedrisko attiecību plānošanu un sabiedrisko
attiecību virzieniem;
 Zināšanas un pamatprasmes dažādu sabiedrisko attiecību metožu lietošanā;
 Izpratne par sabiedrisko attiecību kā vadības funkciju organizācijas darbībā;
 Izpratne par sabiedrisko attiecību darba plānošanas nepieciešamību.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr.
p.k.

1.
2.

3.
4.

Temats

Kontaktstundas

Sabiedrisko attiecību funkcijas
Sabiedriskās attiecības kā vadības funkcija.
Sabiedrisko attiecību vieta organizācijā.
Sabiedrisko attiecību ietekme uz sabiedrības dienaskārtību:
formas un metodes
Sabiedrisko attiecību mērķauditorijas un mērķa grupas un to
segmentēšana
Sabiedrisko attiecību stratēģiskie un taktiskie aspekti.
Sabiedrisko attiecību plānošana
Sabiedrisko attiecību plāns un sabiedrisko attiecību koncepcija
Organizācijas tēla veidošana. Reputācijas vadība.

2

Student
u
patstāvī
gā
darba
nr.

4

4

6

3

4
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5.

Sabiedrisko attiecību galvenie virzieni:
- Sabiedriskās attiecības uzņēmējdarbībā
- Korporatīvās sabiedriskās attiecības
- Politiskās sabiedriskās attiecības
- Valsts pārvaldes sabiedriskās attiecības
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Nevalstisko organizāciju sabiedriskās attiecības
- Sabiedriskās attiecības izklaides industrijā
Sabiedrisko attiecību metodes: to veidi, mērķi un
izmantošanas iespējas.
Iekšējās komunikācijas veidošana un tās nozīme organizācijas
darbībā
Korporatīvās sociālās atbildības loma sabiedrisko attiecību
kontekstā
Sabiedrisko attiecību loma organizācijas attīstībā. Studentu
patstāvīgo darbu aizstāvēšana

6.
7.
8.
9.

Patstāvīgā darba plānojums
N.p.k.
Temats
1.
2.
3.
4.

Sabiedrisko attiecību loma
organizācijas attīstībā
Organizācijas (pēc studenta izvēles)
sabiedrisko attiecību aktivitāšu
novērtējums
Organizācijas sabiedrisko attiecību
plāna izstrāde
Sabiedriskās domas veidošana:
ietekmes un izmantoto metožu
analīze

Darba veids
Referāts
(10-12
apjomā)
Rakstiska analīze
Grupu darbs
Gadījuma analīze

8

2

2

2
2
2

1

Pārbaudes
forma
lpp. Darba
aizstāvēšana
Darba
aizstāvēšana
Darba
aizstāvēšana
Darba
aizstāvēšana

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – lekciju apmeklējums - vismaz 50%, līdzdalība
semināru un diskusiju nodarbībās, patstāvīgo darbu aizstāvēšana, sekmīgi nokārtots
mutiskais eksāmens.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,
darbu aizstāvēšana
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 Veinberga, S. Publiskās attiecības, Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC,
2004., 150-160.lpp.
 Olivera Sandra. Sabiedrisko attiecību stratēģija. - Rīga: Lietišķās informācijas
dienests, 2009.
 Katlips S.M., Senters A.H, Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. - Rīga:
Avots, 2002. 21.-56.,97-153.,50-545.,391-462,615-740.lpp.
 Wilcox D.L., Cameron G.T. Public Relations: Strategies and Tactics. – 9th
ed. Boston, MA: Pearson Education, 2009., 214-230., 271. – 294. 152-170. p.
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 Gregorija, A. red. Sabiedriskās attiecības praksē. Rīga: Lietišķās informācijas
dienests, 2007.,61-226.lpp.
Ieteicamā literatūra
 Wilcox D.L., Cameron G.T. Public Relations: Strategies and Tactics. –
8th ed. Boston, MA: Pearson Education, 2006, 449-611.p.
 Grīns Endijs. Radošas sabiedriskās attiecības. - Rīga: Lietišķās
informācijas dienests, 2007.
 Herbsts, D. Sabiedriskās attiecības. Rīga, Zvaigzne ABC, 2006., 231.lpp.
 Herbsts, D. Komunikācija organizācijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
 Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. - 2- изд. - Москва:
Рефл-бук, Ваклер, 2003. – 622 с.
 Reputācijas vadības rokasgrāmata. - Rīga: Dienas bizness, 2006.
 Newsom D., VanSlyke T.J., Kruckeberg D. This is PR: the realities of
public relations. - 8th ed. - Belmont, CA: Wadsworth/Thmson Learning, 2004.418 p.
 Theaker, A.red. The public relations handbook. - 2nd ed. - London; New
York: Routledge, 2004. - 366 p.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
PR tactics
PR Week
Laikraksts „Dienas Bizness”
www.lasap.lv
www.lspr.lv
www.pr-dialo.ru
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Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Sabiedrisko attiecību darba metodes
Methods of Public Relations Practice
1.līmeņa profesionālā studiju programma
„Sabiedriskās attiecības”
4
6
Kursi „Sabiedrisko attiecību plānošana un
organizēšana”

Studiju kursa autors – Mg. soc. Jana Veinberga
Studiju kursa docētājs - Mg. soc. Jana Veinberga
Studiju kursa mērķis – Nodrošināt studentiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes
sabiedrisko attiecību speciālista praktiskā darba jomās, prasmes izvēlēties auditorijām
atbilstošas sabiedrisko attiecību metodes un prasmes tās lietot.
Plānotais rezultāts –
 Zināšanas par sabiedrisko attiecību darba metodēm, to lietošanas
specifiku un piemērotību mērķauditorijām;
 Prasme sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas uzdevumu un
problēmu risināšanā;
 Prasme veikt sabiedrisko attiecību darbu institūcijā un plānot
sabiedrisko attiecību kampaņas;
 Prasme izvēlēties un lietot sasniedzamajam mērķim un mērķauditorijai
piemērotas komunikatīvas stratēģijas un sabiedrisko attiecību metodes;
 Prasme lietot dažādas sabiedrisko attiecību darba metodes, tajā skaitā
sagatavot izplatīšanai plašsaziņas līdzekļiem informāciju par savu
organizāciju, piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā, preses
konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā;
 Izpratne par sabiedrisko attiecību ētikas kodeksiem un to ievērošanas
nepieciešamību.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr. Temats
p.k.

Kontaktst
undas

1.

1

2.

Sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas darba pienākumi
Sabiedrisko attiecību darbinieku sadarbība ar vadītājiem un
kolēģiem.
Ārējās un iekšējās sabiedriskās attiecības, to mērķi.
Vēstījums, vēstījuma formulēšana.
Institūcijas viedokļa formulēšana

1

Studentu
patstāvīg
ā darba
nr.

2
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sabiedrisko attiecību teksti, to veidi, rakstīšanas vispārīgās
likumsakarības.
Paziņojums presei
Pavadvēstules un uzaicinājumi
Faktu lapas un biogrāfijas
Gada pārskati
Informatīvi materiāli
Organizācijas mājas lapa
Sabiedrisko attiecību speciālie notikumi.
Preses konferences, preses pusdienas u.c.
Pasākums kā sabiedrisko attiecību metode
Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana, veidošana un
novērtēšana.
Ikdienas uzdevumu un problēmsituāciju risināšana ar
sabiedrisko attiecību palīdzību
Sabiedriskās attiecības krīzes situācijā
Sabiedrisko attiecību ētika

Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p.k.
Temats
1.
2.
3.
4.

5.

6.

2 Paziņojumu presei sagatavošana. Jāsagatavo
paziņojumi presei par pasniedzēja nosauktu
tēmu.
Institūcijas viedokļa formulēšana. Students
formulē institūcijas viedokli kādā
problēmgadījumā.
Jāizstrādā plāns un metodes rīcībai
pasniedzēja nosauktos sabiedrisko attiecību
darba gadījumos.
Preses konferences veidošana. Atbilstoši
dotajai tēmai, jāizstrādā preses konferences
plāns, vēstījumi, žurnālistu saraksts.
Sabiedrisko attiecību pasākums. Jāizstrādā
sabiedrisko attiecību pasākuma veidošanas
plāns un norises scenārijs.
Sabiedriskās attiecības krīzē. Atbilstoši
pasniedzēja dotajam krīzes gadījumam
jāizstrādā rīcības plāns un vēstījumi
plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

Darba veids
Patstāvīgais
darbs

4

1

3

4

3
4

5

4

3

8
4

6

Pārbaudes
forma
Rakstiska

Patstāvīgais
darbs

Aizstāvēšana

Grupu darbs

Aizstāvēšana

Grupu darbs

Aizstāvēšana

Grupu darbs

Aizstāvēšana

Grupu darbs

Aizstāvēšana

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – Lai saņemtu sekmīgu atzīmi aktīvi jāpiedalās
praktisko darbu veikšanā, sekmīgi jāizpilda patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzraksta
rakstiskais eksāmena darbs. Gala atzīmi veido patstāvīgo un praktisko darbu
novērtējums (50%) un eksāmena atzīme(50%).
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, praktiskie darbi, patstāvīgie
darbi, darbu aizstāvēšana
Kursu apgūst latviešu valodā
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Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 D.Herbsts. Sabiedriskās attiecības. Zvaigzne ABC, Rīga, 2006.
 Sabiedriskās attiecības praksē / Redaktore Anne Gregorija. - Rīga:
Lietišķās informācijas dienests, 2007.
Ieteicamā literatūra
1.Veinberga, S. Publiskās attiecības, Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
2.Katlips S.M., Senters A.H, Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. - Rīga: Avots,
2002.
Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. - 2- изд. - Москва: Рефл-бук,
Ваклер, 2003. – 622 с
4.Newsom D., VanSlyke T.J., Kruckeberg D. This is PR: the realities of public
relations. - 8th ed. - Belmont, CA: Wadsworth/Thmson Learning, 2004.- 418 p.
5.Theaker, A.red. The public relations handbook. - 2nd ed. - London; New York:
Routledge, 2004. - 366 p.
6.Wilcox D.L., Cameron G.T. Public Relations: Strategies and Tactics. – 8th
ed. Boston, MA: Pearson Education, 2006
Gregorija, A. Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana.Rīga:Lietišķās
informācijas dienests, 2007.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
PR tactics
PR Week
Laikraksts „Dienas Bizness”
www.lasap.lv
www.lspr.lv
www.pr-dialo.ru
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums

Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem
Media relations
Sabiedriskās attiecības
3
4,5
Kursi: “Komunikācijas pamati”, “Sabiedrisko
attiecību plānošana un organizēšana”,
“Sabiedrisko attiecību metodes”, “Žurnālistikas
pamati”

Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Studiju kursa autors - Mg.soc.sc.lektore Dace Zandfelde
Studiju kursa docētājs - Mg.soc.sc.lektore Dace Zandfelde (e-pasts
dace.zandfelde@gmail.com)
Studiju kursa mērķis – nosdrošināt studentiem zināšanas un izpratni par tradicionālo
plašsaziņas līdzekļu un jauno saziņas līdzekļu izmantošanas iespējām sabiedrisko
attiecību praksē, kā arī to lomu organizācijas mērķu sasniegšanā. Sniegt zināšanas un
izpratni par jēdziena “mediju attiecības” terminoloģiskajām problēmām. Palīdzēt
studentiem attīstīt prasmes konkrētu SA mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, izmantojot
medijus.
Plānotais rezultāts
 izpratne par jēdziena mediju attiecības terminaloģiskajām problēmām,
 zināšanas par mediju attiecību lomu organizācijas tēla veidošanā,
 zināšanas par mediju attiecību lomu organizācijas pārdošanas mērķu
sasniegšanā,
 zināšanas par mediju attiecību lomu publiskā viedokļa veidošanā,
 prasme izveidot mediju sarakstu organizācijas vēstījumu komunicēšanai
mērķa auditorijām,
 prasme izstrādāt mediju attiecību programmu organizācijas mērķu
sasniegšanai;
 Prasme orientēties publikācijās, kas attiecas uz organizācijas darbības
nozari.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr.
p.k.

Temats
(iekļaujot seminārus)

1.

Jēdzienu “attiecības ar PL” un “mediju attiecības”
(MA) terminoloģiskās problēmas: latvisko un
starptautiski lietoto terminu atšķirības.
Mediju klāsts un iespējas 21.gadsimtā:
tradicionālie mediji (tradicionālās un interneta

Kontakta
stundas

Studentu patstāvīgā
darba uzdevuma
Nr.

NLS
2
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2

3

4

5.

6

7

versijas), jaunie mediji (sociālie tīkli, blogi,
organizāciju mājas lapas kā mediji utt.)
Mediju loma sabiedrībā. Mediju efekti.
MA loma organizācijas SA mērķu sasniegšanā.
Seminārs: mediju un to auditoriju īpatnības, to
izmantošana organizācijas SA mērķu sasniegšanā.
Korporatīvās un mārketinga SA: atšķirības MA
mērķu noteikšanā un metožu izvēlē.
Nevalstisko, tostarp politisko organizāciju MA
mērķi.
MA instrumentu izvēle: organizācijas iespējas,
resursi un mērķi. Organizācijas SVID analīzes
loma SA mērķiem. Organizācijas vadības loma.
Mediju treniņš.
Grupu darbs: publiskas uzstāšanās analīze.
MA veidošanas pamatprincipi. Proaktīvās un
reaģējošās MA komunikācijas īpatnības.
Mediju analīze. Mediju saraksta veidošanas
pamatprincipi, tā loma un uzdevumi.
Patstāvīgais darbs: mediju saraksta izveide.
Jaunuma radīšana vai tēmas piedāvājuma izstrāde
MA realizēšanai.
Mediju pasākumu izvēle dažādiem organizācijas
vēstījumiem, to raksturojums un īpatnības.
Jaunie mediji: to loma un iespējas SA.
Grupu darbs: jauno mediju komunikācijas
iespēju analīze, to atbilstība SA mērķiem.

Patstāvīgā darba plānojums
N.p.k.
Temats
1.
Jauno mediju piedāvāto iespēju analīze
(draugiem, twitter, facebook, youtube,
wiki, blogi un blogu vietnes, specifisku
interešu grupu lapas u.tml.)
2.
Mediju saraksta izveide, atbilstoši
konkrētai organizācijas komunikācijas
problēmai (problēma obligāti jāsaskaņo)
3.
MA
loma
un
īpatnības
organizācijas
mērķu sasniegšanā.
4
Publiskas uzstāšanās analīze.
5
MA programmas izstrāde.
Kolēģa
MA
programmas
recenzija.

6

3

2

6

4

6

2

4

6

1

Darba veids
Grupu darbs

Pārbaudes forma
Darba aizstāvēšana

Patstāvīgais
darbs

Darba aizstāvēšana

Patstāvīgais
darbs

Seminārs

Grupu darbs
Patstāvīgais
darbs

Darba aizstāvēšana
Darba aizstāvēšana
- eksāmens

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Eksāmena prasības: students patstāvīgi sagatavo rakstu darbu “Mediju attiecību
programma” konkrētai komunikācijas problēmai. Izvēlētā problēma obligāti
jāsaskaņo! Darba saturs:
Galvenā daļa:
 Komunikācijas problēmas raksturojums.
 Mediju attiecību programmas mērķis.
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 Mediju attiecību loma konkrētās organizācijas problēmas risināšanai un
izvirzīto mērķu sasniegšanai. To atbilstība sabiedrisko attiecību jēdzienam un
uzdevumiem (jāizmanto teorētiskā literatūra).
 Plānoto mediju aktivitāšu saraksts, to apraksts un izvēles pamatojums
(jāizmanto teorētiskā literatūra).
 Organizācijas (problēmas) mērķa auditoriju uzskaitījums un tām atbilstošs
mērķa mediju saraksts (medijs, rubrika, konkrētā kontaktpersona un amats).
 Pielikumi:
 Mediju teksti (piemēram, preses relīzes).
 Iekšējie aktivitāšu plānošanas dokumenti (piemēram, preses konferences
scenārijs, runātāju tēzes, norādījumi runātājiem, žurnālistu brauciena scenārijs
u.tml.).
 Aptuvenas mediju attiecību programmas “tehniskās izmaksas” (tas, kas
neietilpst SA spec. algā).
Rakstu darba apjoms – 5 - 7 lpp. bez pielikumiem. Referāts jāsagatavo word formātā
un jānosūta pasniedzējai 1 failā uz e-pastu vismaz 3 dienas pirms eksāmena.
Eksamenā students iesniedz rakstu darba izdruku, prezentē savu darbu (powerpoint,
laika limits 5 min.) un recenziju par kolēģa darbu.
Katrs students recenzē vismaz 1 kolēģa eksāmena darbu. Recenziju rakstiskā formā
iesniedz eksāmena laikā. Recenzijas saturs:
 programmas praktisks noderīgums SA studentu zināšanu pilnveidošanai,
profesijas apguvei;
 piedāvāto aktivitāšu atbilstība sākotnēji izvirzītajam mērķim, aktivitāšu
pamatojuma saprotamība;
 piedāvāto aktivitāšu reāla izpildāmība, nepieciešamo resursu adekvātums
un kreativitāte;
 izvēlēto mediju daudzveidība un atbilstība mērķiem,
 izmantotās teorētiskās literatūras novērtējums (avotu izvēles loģiska
saprotamība, avotu palīdzība problēmas atklāšanā, risinājumu izstrādē u.tml.)
 darba atbilstība kursa prasībām,
 recenzenta pašnalīze,
 darba vērtējums (atzīme).
Eksāmena vērtējums: 80% MA programmas izstrāde un aizstāvēšana, 20% sagatavotā
recenzija.
Vērtēšanas kritēriji:
 izvirzītā mērķa atbilstība problēmai; mērķa reālistiskums un tā
sasniegšanai piedāvāto aktivitāšu atbilstība (20%);
 iecerēto aktivitāšu reālistiskums un kreativitāte (20%);
 mediju iesaistes daudzveidīgums, to piedāvāto iespēju atbilstība problēmai
(30%);
 daudzveidīgs teorētiskās literatūras piedāvājums (vismaz 5 avoti, no tiem
vismaz 1 svešvalodā; lekciju pierakstus un slaidus atsaucēs izmantot nedrīkst);
darbā izmantotās teorētiskās literatūras loģiska sasaiste ar autora pieteikto
problēmu un risinājumiem (30%)
 recenzijai – objektīvs kolēģa darba veiksmju un neveiksmju izvērētējums,
kritikas un uzslavu pamatojums.
 darba kārtīgs noformējums, skaidra un loģiska struktūra, atbilstība latviešu
valodas gramatikas un stila prasībām.
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Prasības studiju kursa apguvei - lekciju apmeklējums vismaz 85% (prasības
neizpildes gadījumā students kārto papildu pārbaudījumu – testu par kursa
teorētiskajiem jautājumiem), dalība seminārā (neizpildes gadījumā students raksta
referātu, konkrēto tēmu saskaņojot ar pasniedzēju), patstāvīgo darbu aizstāvēšana,
sekmīga eksāmena nokārtošana.
Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,
grupu darbi, prezentācijas.
Kursu apgūst –latviešu valodā, izmantojot aktuālu mūsdienīgu literatūru, tostarp
svešvalodās.
Literatūra
Studiju pamatliteratūra (prioritārā secībā)
 Wilcox, D., Cameron, G. (2009). The public relations strategies and
tactics. 9th ed. NY:Pearson. P. 338 – 362 (tradicionālie un jaunie mediji; jaunās
tehnoloģijas un SA); 367 – 387 (relīzes un citi instrumenti); 390 – 415 (relīzes
radio, TV un web); 421 – 426 (preses konferences un mediju braucieni); 447 –
448 (mediju attiecības); 461 (produkta publicitāte).
 Katlips, S., Senters, A., Brūms, G. (2002). Sabiedriskās attiecības. Rīga:
Avots. Lpp. 419 – 459 (par komunikāciju un darbu ar medijiem).
 Theaker, A. (2005). The public relations handbook. London:Routledge.
P.147 – 163 (media relations).
 Jefkins, F., Yadin, D (1998). Public relations. Harlow: Pearson Education.
P. 78 – 98 (press relations) (krievu val. Джефкинс, Фрэнк, Ядин, Дэниэл,
Паблик рилейшнз. Public Relations. Skat.internetā
http://evartist.narod.ru/text10/29.htm)
 Dimants, A., Russ – Mols, S. (2009). Žurnālistika. Mācību un
rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība. Lpp. 291 – 302 (par žurnālistu un
SA praktiķu savstarpējām attiecībām).
 Herbsts, D. (2006). Sabiedriskās attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC. Lpp. 96
– 156 (komunikācija ar žurnālistiem).
 Аги, У., Кэмерон, Г., Олт, Ф., Уилкокс, Д .(2004). Самое главное в
PR.. Москва: Питер. C.282 – 308 (auditorija un kā piesaistīt tās uzmanību),
c.472 – 476 (internets). (Tulk.no angļu val.)
Papildliteratūra (prioritārā secībā)
 Smith D.R.(2005). Strategies planning for public relations. 2nd ed. London:
Lawrence erlbaum associates. P.181 – 200 (ziņu mediju izmantošanas taktika SA
stratēģijā).
 Guth, D., Marsh, C. (2005). Adventures in public relations: case studies and
critical thinking. NY: Pearson. P.113 – 121; 170 (mediju attiecības; mārketinga SA).
 Seitel, F. (2004). The practice of public relations. 9th ed. London: Pearson.
P.211 - 258 (print media relations, electronic media relations), p.440 – 461 (PR and
the internet), 467 (mārketinga SA, produkta publicitāte).
 Veinberga, S. (2005). Masmediji. Rīga: Zvaigzne ABC. Lpp. 275 – 290 (ziņu
žurnalistika).
 Veinberga, S. (2004). Publiskās attiecības: PR teorija un prakse. Rīga:
Zvaigzne. Lpp. 240 – 278 (spēles noteikumi ar medijiem).
 Theaker, Alison (2005). The public relations handbook. London:Routledge.
P.32 – 47 (Public relations, politics and the media), p.205 – 217 (An introduction to
finansial public relations), p.218 – 231 (Public sector public relations), p.232 – 248
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(Consumer public relations), p. 256 – 281 (Using the internet effectively in public
relations).
 Gregorija, A. (2007). Sabiedriskās attiecības praksē. Rīga: Lietišķās
informācijas dienests.
 Wilcox, D., Cameron, G. (2009). The public relations strategies and tactics.
th
9 ed. NY:Pearson. P. 214 – 242 (īpaši 219 – 223) (par publiskā viedokļa veidošanu
un mediju efektiem).
 Dimants, A., Russ – Mols, S. (2009). Žurnālistika. Mācību un rokasgrāmata.
Rīga: Biznesa augstskola Turība.
 Grīns, E. (2008). Radošas sabiedriskās attiecības. Rīga: Lietišķās informācijas
dienests.
 Edeirs, Dž. (1999). Efektīva komunikācija. Rīga: Asja. Lpp. 65 – 90 (Efektīvas
runas), lpp. 126 – 147 (Rakstīšanas māka).
 McQuail D. (2005). McQuail's mass communication theory. 5th ed. London:
Sage. P. 3- 62.
 Почепцов, Г. (2005). Паблик рилейшнз для професионалов. Москва:
Ваклер. Skat. Internetā - http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---001ucheb--000-0-0prompt-10---4------0-0l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-0windowsZz-125110&a=d&c=01ucheb&cl=CL1&d=HASH6eada3e27ebacda784261d. (3. daļas
1.nodaļa “Взаимоотношения со средствами массовой коммуникации” )
Interneta resursi (prioritārā secībā)
www.rpiva.lv - E-sarakstes noteikumi (RPIVA IS)
www.rpiva.lv - datu bāzes “Sage journals online”, “Emerald”, “Oxford journals”.
www.e-biblioteka.lv – dažādu grāmatu dažādās valodās pilnteksta versiju brīvpieejas
bibliotēka.
www.about.com – daudzprofilu resurss, SA sadaļā dažādu autoru raksti, blogi utt.
www.pr-education.org - dažādu autoru raksti, blogi utt.
www.prplace.com - dažādu autoru raksti, blogi utt.
www.highbeam.com – grāmatu un žurnālu rakstu pilnteksta versiju brīvpieejas
bibliotēka.
www.evartist.narod.ru/journ.htm#N3 – grāmatas krievu valodā.
www.7guru.lv – nozares jaunumi, pētījumi, intervijas ar profesionāļiem latviešu
valodā.
www.sovetnik.ru – portāls SA profesionāļiem krievu valodā. Ziņas, SA jaunumi
pasaulē un Krievijā.
www.advertology.ru – raksti, intervijas, jaunumi par marketingu, reklāmu un SA.
www.koob.ru – grāmatas krievu valodā par SA, reklāmu, mārketingu
www.gumer.info – grāmatas krievu valodā.
.
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Žurnālistikas pamati
Basics of Journalism
1 1.līmeņa profesionālā studiju programma
”Sabiedriskās attiecības”
3
4,5
Kurss „Latviešu valodas kultūra”.

Studiju kursa autors: Mg.HRM Rita Zālīte
Studiju kursa docētāji: Mg.HRM Rita Zālīte
Studiju kursa mērķis.
Nodrošināt iespēju studentiem iegūt zināšanas par žurnālistikas galvenajiem
principiem, žurnālistikas darba jomām, īpašu uzmanību pievēršot ziņu žurnālistikai;
prasmes lietot informācijas vākšanas metodes, veidot intervijas un tās analizēt. .
Plānotais rezultāts.
1. Zināšanas par žurnālistiku kā sociālo zinātni;
2. Izpratne par žurnālistu darba specifiku;
3. Zināšanas par žurnālistikā lietojamām informācijas vākšanas metodēm;
4. Prasme lietot intervēšanas tehnikas un sagatavot intervijas publicēšanai
plašsaziņas līdzekļos;
5. Prasme lietot žurnālistikā pielietojamās materiāla vākšanas, sistematizēšanas
un analīzes tehnikas/ procedūras;
6. Prasme analizēt plašsaziņas līdzekļos publicētās intervijas un ziņas, novērtēt to
nozīmi un objektivitāti.
Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.
Nr.p.k.
Temats

1.

Žurnālistikas vēsture.

2

Žurnālistikas pamatprincipi, novirzieni.
Žurnālistu sadarbība ar sabiedrisko attiecību
jomas speciālistiem.

Kontaktstundas

Studentu
pastāvīgā
darba
uzdevumu
Nr.

Nepilna laika
studijas
2
6

1
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3.

Ziņu žurnālistika, tās loma un funkcijas medijos
un sabiedrībā.
Ziņu struktūra, to organizācijas veidi.
Ziņu sagatvošana – praktiskie aspekti

6

4.

Ziņu avoti, to ticamība, veidi
Informācijas vākšanas metodes.
Intervēšana.
Rakstu sagatavošana
Latvijas plašsaziņas līdzekļi, to darba specifika
Žurnālista darba ētika Latvijā un pasaulē.

8

2,3

2

4

5.

Patstāvīgā darba plānojums.
Nr.p.k.
Temats
Darba veids
1.
Sabiedrisko attiecību speciālista un Grupu darbs
žurnālistu
darba
specifika.
Sadarbības iespējas un potenciālās
problēmas.
2.
Intervija
Rakstisks
patstāvīgais
darbs
3.
Raksts
Rakstisks
patstāvīgais
darbs
4.
Žurnālista ētika: Latvijā, ES, citur Seminārs
pasaulē

Pārbaudes forma
Darba aizstāvēšana

Darba aizstāvēšana
Darba aizstāvēšana
Darba aizstāvēšana

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – Lai saņemtu sekmīgu atzīmi aktīvi jāpiedalās
praktisko darbu veikšanā, sekmīgi jāizpilda patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzraksta
rakstiskais eksāmena darbs. Gala atzīmi veido patstāvīgo un praktisko darbu
novērtējums (50%) un eksāmena atzīme (50%).
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, praktiskie darbi, patstāvīgie
darbi, darbu aizstāvēšana
Kursu apgūst latviešu valodā
Studiju pamatliteratūra
 Dimants Ainārs, Russ-Mols Stefans. Žurnālistika: Mācību un
rokasgrāmata. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009
 Veinberga, S. Masmediji. Prese, radio un televīzija. R:Zvaigzne ABC,
2006.
Papildliteratūra
 Īsa rokasgrāmata žurnālistiem – praktizējošiem žurnālistiem Baltijas un
citās jaunajās demokrātijas valstīs. Sastādītāji: praktizējošie ASV un Eiropas
žurnālisti. "International Research&Exchanges Board", Vašingtona, 1995.
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 Самарцев, О.Р.Tворческая деятельность журналиста. Учебное
пособие для вузов.М.. «Академический проект». 2007.
 Кузнецов М., Цыкунов И. - Практическая психология РR и
журналистики. Как позволить другим делать по-вашему. - "РИП-холдинг",
М., 2003.
 Kruks S. – Radiožurnālistika. „Valters un Rapa”. 2005.
 Rich C. - Writing and Reporting News With Infotrac: A Coaching Method
(4th edition) – „Wadsworth Publishing”, 2003.
 Прохоров Е.П. – Введение в теорию журналистики. – « РИП
Холдинг», 2001.
 Федотова М.А. - Правовые основы журналистики: Учебник для вузов.
–„ИМПЭ им. А.С.Грибоедова: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС”, М., 2002.
 Kaiser, R. The News About the News : American Journalism in Peril –
„Vintage”, 2003.
 Корконосенко С.Г. – Основы журналистики – «Аспект Пресс», М.,
2001.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
 EJC News (ES), bez maksas internetā www.ejc.nl/hp/ta/index.asp
 Žurnāls Журналист (Krievija), daļēji bez maksas www.journalist-virt.ru/
 The IRE Journal (ASV) – papildus par abonēšanu
www.ire.org/store/periodicals.html
 Newspaper techniques – IFRA izdevums, ik ceturksni tiek publicēts 5
valodās, tai skaitā angļu, plašāk par abonēšanu www.ifra.com
 Latvijas mediju darbinieku mācību centrs www.lmdmc.lv/petnieciba/
 Krievijas Žurnālistu savienība http://ruj.ru
 www.journalismnet.com
 Drukāto plašsaziņas līdzekļu portāls www.witrina.ru ( Krievija)
 Eiropas Žurnālistikas centrs www.ejc.nl
 ASV organizācija Pētnieciskie žurnālisti un redaktori www.ire.org
 Online journalism www.ojr.org
 Digital media Europe www.dmeurope.com
 Laikrakstu un drukāto mediju asociācija IFRA www.ifra.com
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti
Legal Aspects of PR
1.līmeņa profesionālā studiju programma
„Sabiedriskās attiecības”
3
4,5
Kurss „Politoloģija”

Studiju kursa autors – Mg. soc. Jana Veinberga
Studiju kursa docētājs - Mg. soc. Jana Veinberga
Studiju kursa mērķis – Sniegt studentiem izpratni par sabiedrisko attiecību darbā
nepieciešamajām juridiskajām zināšanām un normatīvajiem aktiem, kas jāpārzina un
jāievēro sabiedrisko attiecību darbiniekiem.
Plānotais rezultāts –
 Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas saistoši sabiedrisko attiecību
speciālistiem;
 Zināšanas par Latvijas tiesību sistēmu;
 Prasme orientēties organizācijai saistošajos normatīvajos aktos;
 Izpratne par likumdošanas ievērošanas nepieciešamību sabiedrisko
attiecību darbā.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Nr.
Temats
Kontaktstundas
Studentu
p.k.
patstāvīgā
darba nr
1.
Tiesību jēdziens. Tiesību subjekti, objekti un
2
tiesiskās attiecības. Juridiskā atbildība.
Tiesību normas, tiesību avoti un akti. Likums.
Likumu klasifikācija.
2.
Sabiedrisko attiecību tiesiskais ietvars.
1
Svarīgākie normatīvie akti, kas saistoši sabiedrisko
attiecību darbiniekiem
3.
Latvijas tiesību sistēma. Likumdošanas process
2
2
Latvijā. Tiesu sistēma Latvijā. Latvijas galvenās
tiesību nozares.
Seminārs par LR Satversmi
4.
Cilvēktiesības. Galvenās cilvēka tiesības un
2
1
pamatbrīvības. Normatīvie akti, kas nosaka
cilvēktiesības Latvijā.
5.
Autortiesības. Blakustiesības. Patenttiesības. Preču
3
zīme.
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6.

Reklāmas un mārketinga darbību regulējošie
normatīvie akti

3

7.

Vārda brīvība. Informācijas atklātības likums

1

8.

Personas datu aizsardzība.

1

9.

Plašsaziņas līdzekļu darbību regulējošie normatīvie
akti un to ietekme uz sabiedrisko attiecību darbību
Darba tiesības Latvijā

4

11.

Lietvedības principi Latvijā. Normatīvie akti, kas
nosaka dokumentu noformēšanas kārtību.

2

4

13.

Studentu patstāvīgo darbu
organizāciju tiesisko vidi

1

5

10.

N.p.k.
1.

2.

3.

4.
5.

prezentācijas

par

Patstāvīgā darba plānojums
Temats
Darba veids
Cilvēktiesības. Studenti pēta,
Grupu darbs
analizē un diskutē par
dažādiem normatīvajiem
aktiem, kas regulē
cilvēktiesības.
Seminārs par LR Satversmi.
Grupu darbs,
Studentiem mājās jāizlasa LR
seminārs
Satversme un jāuzstājas,
izklāstot auditorijā informāciju
par noteiktu Satversmes daļu
Seminārs par Informācijas
Grupu darbs
atklātības likumu. Studentiem
jāizlasa likums un jāatbild uz
pasniedzēja iepriekš uzdotiem
jautājumiem par dzīves
situācijām, kas saistītas ar
informācijas atklātības
principu.
Praktiskais darbs dažādu
Patstāvīgais darbs
dokumentu juridiski pareizā
noformēšanā
Apraksts par savas
Patstāvīgais darbs
organizācijas tiesisko vidi.
Studentiem jāuzraksta apraksts
un jāsagatavo Power Point
prezentācija par tiem
normatīvajiem aktiem, kas
saistoši un nozīmīgi
organizācijai, kurā viņš strādā.

3

2

Pārbaudes forma
Diskusija

Darba aizstāvēšana

Diskusija

Darba aizstāvēšana
Darba aizstāvēšana

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – Lai saņemtu sekmīgu atzīmi, studentiem jāizlasa
un jāpārzina visi obligātajā literatūrā minētie likumi un jāpiedalās semināros,
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jāuzraksta un jāprezentē patstāvīgie darbi, sekmīgi jāuzraksta rakstiskais eksāmena
darbs.
Gala atzīmi veido patstāvīgo darbu novērtējums (50%) un eksāmena darba
atzīme(50%).
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, praktiskie darbi, pastāvīgie
darbi, darbu aizstāvēšana
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
 Krūmiņa Ziedīte. Politika un tiesības: Shēmas un tabulas. - Rīga: Zvaigzne
ABC, 2008.
 Latvijas Republikas Satversme
 Autortiesību likums
 Reklāmas likums
 Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem
 Radio un televīzijas likums
 Informācijas atklātības likums
 Likums par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
 Fizisko personu datu aizsardzības likums
 Darba likums
 MK noteikumi nr. 154 no 23.04.1996. “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas noteikumi.”
Ieteicamā literatūra
 Katlips, S. M., Senters, A.H., Brūms, G. M. Sabiedriskās attiecības. Rīga:
Avots, 2002, 257.-308.lpp.
 Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rokasgrāmata. Rīga, Kamene, 2005.
 Wilcox, D. L., Cameron, G., Ault, P., Agee, W. K. Public Relations:
Strategies and Tactics: Study Edition. Boston: Allyn & Bacon, 2006.,296-327.lpp.
Periodiskie izdevumi
Latvijas Vēstnesis
Internetā:
www.likumi.lv
www.lasap.lv
www.lspr.lv
www.alberts.lv
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Prezentācijas iemaņu treniņš
Presentation skills traning
1.līmeņa profesionālā studiju programma
„Sabiedriskās attiecības”
3
4,5
Kurss „Lietišķā informātika”

Studiju kursa autors: Mg. Soc. Jana Veinberga
Studiju kursa docētājs - Mg. Soc. Jana Veinberga, Mg. Psych., Mg. Pead. Gundega
Kozlova
Kursa mērķis: Nodrošināt studentiem iespēju iegūt zināšanas par publiskas
uzstāšanās galvenajiem principiem un attīstīt studentu prezentācijas prasmes
Plānotais rezultāts:
- Zināšanas par prezentāciju veidošanu;
- Zināšanas par neverbālās komunikācijas lietošanu;
- Prasme sagatavot audiovizuālas prezentācijas;
- Prasme pārliecinoši prezentēt organizāciju, produktus vai pakalpojumus;
- Prasme izmantot iegūtās zināšanas par neverbālo komunikāciju praksē;
- Izpratne par nepieciešamību attīstīt savas prezentācijas prasmes.
Kursa saturs:
Satura tematiskais plānojums:
Nr.p.
k.

Temats

Kontaktstundas
Pilna laika
studijas

1.
2.

3.
4.

Kas ir prezentācija
Informācijas vākšana
prezentācijas veidošanai
Prezentācijas struktūras
veidošana
Prezentācijas mērķis,
vēstījumus, uzbūve
Kā sākt un kā beigt
prezentāciju
Pārliecinoša izturēšanās
prezentācijas laikā
Izskats un apģērbs
Ķermeņa valoda
Balss vingrināšana
Vārdu izvēle

Nepilna laika
studijas

Studentu
patstāvīgā darba
uzdevuma Nr.

2

2

4

3

2

3

4
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5.

6.
7.

8.
9.
10.

Kā sagatavoties
prezentācijai
Vizuālo materiālu
veidošana
Power Point prezentāciju
veidošana
Stresa pārvarēšana
Auditorijas noskaņojuma
atpazīšana
Iespējamie jautājumi un
atbildes
Klausītāju negatīvisms,
kritika
Konfliktsituāciju risināšana
Prezentācijas plusu un
mīnusu analīze
Prezentācijas novērtēšana
Svinīgu uzrunu rakstīšana un
teikšana
Studentu uzstāšanās ar
svinīgu uzrunu
Studentu patstāvīgo darbu
prezentācijas

4

2

2

1
1
2

1

Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p.
k.
1.

2.
3.
4.

Studentu patstāvīgie darbi
Prezentācijas sagatavošana
par studenta izvēlētu un
iepriekš ar pasniedzēju
saskaņotu tēmu
Sevis prezentēšana
Prezentācijas veidošana par
svešu tēmu
Lomu spēle, trenējot
klausītāju reakcijas
novērtējumu un atbildes uz
jautājumiem.

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma
Prezentēšana. (Microsoft Office PowerPoint)

Uzstāšanās
Uzstāšanās
Uzstāšanās

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Ieskaite ar diferencētu vērtējumu
Prasības studiju kursa apguvei: Lai saņemtu sekmīgu gala atzīmi, aktīvi jāpiedalās
praktisko darbu veikšanā, jāuzstājas ar svinīgu uzrunu un sekmīgi jāaizstāv
prezentācija. Atzīmi veidos studentu aktivitāte nodarbībās un uzstāšanās ar svinīgo
uzrunu (50%) un prezentācijas aizstāvēšana(50%).
Izmantojamās studiju metodes un formas: Lekcijas, praktiski vingrinājumi (lomu
spēles, diskusijas), prezentācija.
Kursu apgūst latviešu valodā.
Studiju pamatliteratūra:
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1. Bredberijs Endrū. Izcilas prezentācijas prasmes: Ko teikt un kā izturēties
prezentācijā, lai panāktu vēlamo rezultātu. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
2. Hofmanis, K.D. Prezentācija un moderācija.R.: Zvaigzne ABC, 2006
3. Kramiņš E. Runas prasme saziņā.R.: Turība, 2005
4. Pīzs A. Ķermeņa valoda. R.: Jumava, 2006
Studiju papildliteratūra:
 Keigels Timotijs Dž. Uzstāšanās māksla: Droši paņēmieni, kā pārliecināt
auditoriju un patikt klausītājiem. - Rīga: Arka, 2008.
 Hindls, T. Prasme uzstāties.R.: Zvaigzne ABC, 2000
 Dukulis, I. Apgūsim jauno POWERPOINT! Microsoft Office PowerPoint
2003. Rīga, "BA Turība". 2006..
 Bišopa,S. Attīsti savu pašpārliecību. R.: Pētergailis, 2002.
 Mencels V.Retorika. R: Balta Eko, 2002
 Nelke, K. Prezentēšana. Rīga: Balta Eko. 2004.
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa apraksts
Studiju programmas nosaukums
Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Reklāma
Advertising
Sabiedriskās attiecības
4
6 ECTS
Kurss „Komunikācijas pamati”

Studiju kursa autors –Mg.soc. Dace Zandfelde
Studiju kursa docētāji – Mg.soc. Dace Zandfelde, Mg.hrm. Rita Zālīte,
Studiju kursa mērķis – Sniegt studentiem zināšanas par reklāmas komunikāciju un
pamatiemaņas reklāmas veidošanā.
Plānotais rezultāts - zināšanas par reklāmas komunikāciju; zināšanas par reklāmas
psiholoģijas aspektiem; prasme lietot reklāmu, komunicējot ar organizācijas
mērķauditorijām; prasme analizēt reklāmu un tās psiholoģisko ietekmi uz
mērķauditoriju.
Kursa saturs

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Temats
Reklāmas attīstības posmi. Reklāmas tirgus Latvijā.
Reklāmas vieta mārketinga kompleksā un integrēto komunikāciju vidē.
Reklāmas lomas, mērķi, uzdevumi, kanālu veidi.
Praktiskais darbs: reklāmas mērķis konkrētās reklāmās
Reklāmas psiholoģiskās uztveres principi
Reklāmas veidi: produktu reklāma, korporatīvā reklāma un zīmolēšana,
politiskā reklāma un sociālā reklāma.
Praktiskais darbs: reklāmu analīze
Pārliecināšanas tehnika reklāmas vēstījumos
Praktiskais darbs: reklāmu analīze un pārliecināšanas tehnikas
pielietojums
Seminārnodarbība: reklāma praktiķu skatījumā
Reklāmas stratēģija un taktika. Pētījumu nozīme reklāmā
Reklāmas instrumenti un tehnika
Seminārnodarbība: reklāmas kampaņu veidi un to loma.
Pozitīvas un negatīvas reklāmas kampaņas
Patstāvīgais darbs: reklāmas kampaņu analīze un darbu prezentācija
Reklāmas kanāli: to plusi un mīnusi
Klasiskā, jaunā un netradicionālā reklāma

Kontaktstundas
PLS NL
S

Patstāvī
gā
darba
uzdev.
Nr.

1
2
2
3
1
2
1
2
1
1
2
2
1
3
1
1

3
4
1
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17.
18.
19.

Reklāmas stils un dizains
Psiholoģiskā ietekmēšana un manipulēšana
Patstāvīgais darbs (grupu darbs): reklāmas projekts un tā
prezentācija; recenziju sagatavošana un prezentēšana.

Patstāvīgā darba plānojums:
Nr.p.k. Studentu pastāvīgie darbi

Studenta pastāvīgā darba pārbaudes forma

1.
2.

Pastāvīgais darbs, darba prezentācija
Grupu darbs: izstrāde, prezentācija.

Nr.
p.k.
3.

4.

Reklāmas kampaņas analīze
Reklāmas projekta izveide

2
1
3

2

Seminārnodarbību plānojums:
Seminārnodar Studenta
Lasāmteksti
b. tēma
patstāv.
darba pārb.
forma
Reklāma
Diskusijas Ieviņa, I. (2005/04). Reklāma ar sirdi: intervija ar reklāmas
praktiķu
aģentūras „Zoom” radošo direktoru Ēriku Stendzenieku.
skatījumā
Psiholoģijas Pasaule.
Koļeda, R. (25.07.2008). Ēriks Stendzenieks: Politiķi ir tieši tādi
paši produkti kā zābaki. Numurs.
Oliņš, V. (18.09.2007). Kam vajadzīgas mediju aģentūras? Dienas
Bizness.
TNS preses relīze (26.08.2008). Latvijas mediju reklāmas tirgus
2008.g. 1.pusg. audzis par 16 % un sasniedzis Ls 49,24 milj.
Reklāmas
Diskusijas Stražnovs, G. (2003). Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs
kampaņu
LAT. 103. – 113. lpp.
veidi un to
loma
Studiju kursa apguves forma: eksāmens – ar pasniedzēju saskaņota produkta
(korporatīvās reklāmas, sociālās reklāmas, politiskās reklāmas) reklāmas projekta
izstrāde un aizstāvēšana (izmantojot prezentāciju PowerPoint); recenzija par viena
kolēģa darbu. Rakstu darbs – reklāmas projekts pasniedzējai jāiesniedz elektroniski 5
dienas pirms eksāmena. Uz aizstāvēšanu jāņem līdzi rakstu darba izdruka un rakstiska
recenzija.
Eksāmena vērtējums: 80% reklāmas produkta projekts + 20% sagatavotā recenzija.
Studenti, kuriem lekciju apmeklējums nesasniedz 80%, kārto testu teorijā.
Prasības studiju kursa apguvei: dalība semināros, praktiskajos darbos. Ja students
nevar piedalīties - par semināra tematu ir jāuzraksta rakstu darbs, par konkrēto
uzdevumu iepriekš vienojoties ar pasniedzēju. Tas jāiesniedz līdz nākošajai
nodarbībai (pretējā gadījumā netiks ieskaitīts)!
Jābūt sekmīgi uzrakstītiem un aizstāvētiem pastāvīgajiem darbiem.
Gala atzīmi veido: līdzdalība lekcijās vai sekmīgi uzrakstīts tests, dalība semināros,
praktiskos darbos (vai sekmīgi rakstu darbi par tēmu); praktisko darbu novērtējums
kopā – 10%; 2 patstāvīgie darbi – 20% un eksāmena atzīme – 70%.
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Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcijas, semināri, praktiskie darbi,
pastāvīgie darbi, grupu un individuālās prezentācijas, darbu aizstāvēšanas, studentu
iesaistīšanās vērtēšanā (recenzijas) u.tml
Kursu apgūst: latviešu valodā.
Pamata literatūra: (Konkrētām lekcijām atbilstošas konkrētas literatūras lappuses
norādītas lekciju slaidos).
Stražnovs, G. (2003). Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT. 43. – 153.
lpp.
Уэллс, У., Бернет, Д., Мориарти, С. (2001/1989). Реклама: принципы и
практика. Санкт-Петербург: Питер. Cmp.260-657.
Veide, M. (2006). Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava. Lpp. 67-190.
Papildu literatūra:
(Konkrētām lekcijām atbilstošas konkrētas literatūras lappuses norādītas lekciju
slaidos).
Батра, Р., Майерс, Д., Аакер, Д. (2001). Реклмный менеджмент. Москва:
Вильямс. C.116-176; 398-663.
Джулер, Д., Дрюниани, Б. (2003/2001). Креативные стратегии в рекламе.
Санкт-Петербург: Питер. C. 96-249, 278-298.
Фарби, Э. (2004/2002). Как создать успешную рекламу. Санкт-Петербург: Нева.
C.12-36, 103-170.
Ieteicamā literatūra un avoti:
Beigbeders, F. (2002/2000). 14,99 €. (99 franki). Rīga: Zvaigzne.
Ēriksens, T., H. (2005/2002). Mirkļa tirānija: straujš un gauss laiks informācijas
sabiedrībā. Rīga: Norden AB.
Godins, S. (2008/2007). Violetā govs. Rīga: Izdevniecības nams Trīs.
Integrētās komunikācijas portāls www.7guru.lv
Latvijas Reklāmas asociācija www.lra.lv
Latvijas Reklāmas asociācijas katalogs http://katalogs.lra.lv
Latvijas mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS www.tns.lv
Kustība pret sliktu reklāmu www.badad.lv
Reklāmas un mārketinga jaunumu portāls www.best-marketing.com
Laikraksts Dienas Bizness www.db.lv
Konkursa „Golden hammer” mājas lapa www.hammer.lv
Reklāmas portāls www.adage.com
Reklāmas portāls www.advertising.com
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Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Studiju kursa apraksts
Projektu vadības pamati
Project management

Studiju kursa nosaukums
Studiju programmas nosaukums

Sabiedriskās attiecības
2
3
Priekšzināšanas vidējās izglītības līmenī

Kredītpunkti
Kredītpunkti ECTS
Priekšzināšanas

Studiju kursa autors – Mg.soc.Jana Veinberga
Studiju kursa docētāji – Dr.phil.E.Vēbers, Dr.paed.I.Muzis
Studiju kursa mērķis – Nodrošināt studentiem pamatzināšanas par projektu būtību,
projekta veidošanas gaitu un prasmes projekta pieteikuma rakstīšanā
Plānotais rezultāts –
- Zināšanas par projekta uzbūvi un plānošanu;
- Prasmes rakstīt projekta pieteikumu un veidot projekta plānus;
- Izpratne par projektu vadīšanas principiem.
Kursa saturs
Satura tematiskais plānojums
Kontaktstundas
Nr.
p.k.

Temats

1.

Projekts, tā būtība. Projekta pazīmes
Projekta dzīves cikls un tā fāzes. Projekta
vadības principi. Projekta gaitas procesi.
Veiksmīgas projektu vadības likumi.
Kāpēc projekti ir neveiksmīgi?
Projekta inicializācijas fāze un process.
Projekta mērķi. Projekta risku noteikšana.
Projekta uzdevums.
Projekta pieteikums. Projekta finanšu avoti
un to piesaistes process.
Projekta plānošanas fāze un process.
Struktūrplāns. Norišu plāns. Gaitas jeb
tīkla plāns.
Projekta resursu plānošana. Projekta
komanda.
Laika plāns. Budžeta veidošana.
Studentu praktiskais darbs projekta
plānošanā

2
3
4
5
6

Pilna laika
studijas

Nepilna laika
studijas

Studentu
patstāvīgā
darba
uzdevuma
Nr.

2

4
4
1

1

2
1

1
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7

8
9

Projekta īstenošana. Organizēšana un
vadība.
Projekta kontroles process. Konfliktu
risināšana.
Izmaiņas projektā. Projekta problēmu
risināšana.
Projekta nobeigums. Projekta novērtējums.
Sabiedrisko attiecību projektu veidi un
piemēri.
Studentu komandas darba – gatavā
projekta prezentēšana

Patstāvīgā darba plānojums
Nr.p.k.
Studentu patstāvīgie darbi
1.

Studenti, strādājot grupās, sagatavo
pieteikuma dokumentus un izstrādā
plānus kādam pašu izvēlētam
iespējamam projektam.
Lai saņemt ieskaites atzīmi jāprezentē
un jāiesniedz pasniedzējai noformēts
projekts ar šādām sastāvdaļām:
1. Projekta priekšlikums ar risku,
izmaksu, nepieciešamības
analīzi.
2. Projekta pieteikums, kurā
formulēts projekta nosaukums,
projekta problēmas īss apraksts
un pamatojums(nepieciešamības
apraksts), projekta mērķis,
projekta uzdevumi,
mērķauditorija, projekta ilgums,
sākuma un beigu datums,
projekta budžets, projekta
vadītājs un komanda.
3. Projekta plāni: struktūrplāns,
norišu plāns, resursu plāns,
iekšējās un ārējās komunikācijas
plāns.

1

1

1

1

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes
forma
Komandas darbs, gatavā darba
prezentācija

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - Eksāmens.
Prasības studiju kursa apguvei
Lai saņemtu sekmīgu atzīmi, jāpiedalās grupu darbā un jāprezentē kopīgais grupas
darbs – projekta plāns.
Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi,
prezentācijas u.c.
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra
Studiju pamatliteratūra
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 Džounss Ričards. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā
un izpildē. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008.
 Projektu vadība. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
Papildliteratūra
 Forands Ilgvars. Projekta menedžments. - Rīga: Latvijas izglītības fonds,
2006.
 Geipele, I., Tambovceva, T.Projektu vadīšana. R:Valters un Rapa, 2004.
 Zommers, J. Datorizēta projekta vadīšana: programma Microsoft Project:
māc.līdz. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. (Datorzinību bibliotēka;6)
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Prakses apraksts

1. Studiju programmas nosaukums
2. Prakses veids
3. Prakses apjoms (KP, ECTS)
4. Prakses sadalījums semestros pilna
laika studijās
5. Prakses sadalījums semestros
nepilna laika studijās (ja atšķiras no
punkta 4)
6. Prakses apraksta autors (i)

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības
studiju programma „Sabiedriskās
attiecības”
Public Relations
Prakse organizācijā
4KP (6 ECTS)
Praksi īsteno 3.semestrī
Prakses vadītāja mg.sc.soc. Jana Veinberga

7. Prakses mērķis:
a) attīstīt prasmes novērot un analizēt organizācijas komunikāciju un sabiedrisko
attiecību (SA) speciālista darbu organizācijā;
b) attīstīt prasmes veikt nelielus sabiedrisko attiecību darbus organizācijā;
c) apgūt novērojumu metodi kā vienu no sabiedrisko attiecību izpētes veidiem;
d) attīstīt prasmes un iemaņas prakses atskaites izveidē.
8. Prakses uzdevumi
1) Iepazīties ar prakses organizāciju kopumā:


Iepazīties ar organizācijas darbības specifiku un identificēt organizācijas

mērķauditorijas;


Iepazīties ar organizācijas struktūru un analizēt SA speciālista, komunikācijas

speciālista vai tā pienākumu izpildītāja vietu tajā,


Iepazīties ar SA speciālista pienākumiem un tiesībām šajā organizācijā.

2) Iepazīties un analizēt SA speciālista vai tā pienākumu izpildītāja darbu organizācijā,
raksturojot un ar teorētiskām nostādnēm (prakses darbā jāatspoguļo konkrēta teorētiķa
konkrēts izteikums) salīdzinot SA speciālista sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, tajā skaitā
preses prelīžu rakstīšanas kārtību un formu, kā arī citas iekšējās un ārējās komunikācijas
metodes.
1) Veikt 2 novērojumus par ar iekšēju vai ārēju komunikāciju saistītu darbību organizācijā,
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izvēloties divus no šiem gadījumiem: organizācijas pārstāvis sniedz interviju kāda
plašsaziņas līdzekļa pārstāvim (jānovēro gatavošanās intervijai un SA speciālista rīcība
intervijas laikā); organizācijā tiek rīkota preses konference vai cits īpašais pasākums
presei (jānovēro gatavošanās preses konferencei un/vai SA speciālista darbība preses
konferences laikā); notiek komunikācijas plāna/ stratēģijas veidošana (jānovēro kāds no
stratēģijas veidošanas procesiem); organizācijā tiek rīkots pasākums iekšējai vai ārējai
mērķauditorijai (jānovēro kāds no gatavošanās pasākumam posmiem un/ vai SA
speciālista darbība pasākumā); organizācijai ir konflikts ar klientiem vai citu
mērķauditoriju (jānovēro SA speciālista darbība konflikta risināšanā). Novērojumi jāfiksē
protokolos (skat. pielikums Nr.1).
4) Kad ir veikti novērojumi, kas fiksēti vismaz 2 protokolos, analizēt izdarītos
novērojumus, salīdzinot praksi ar teorētiskās literatūras nostādnēm (citēt literatūras avotus
un lappusi) (skat. pielikums Nr.2);
5) Veikt nelielu prakses vadītāja uzdotu sabiedrisko attiecību darbu;
6) Apkopot secinājumus par praksi;
7) Veikt pašvērtējumu par praksi un izteikt ieteikumus nākamajām praksēm;
8) Noformēt prakses atskaiti atbilstoši prasībām un to aizstāvēt.
9. Prakses saturs
Prakse noris organizācijā, kurā ir sabiedrisko attiecību speciālisti vai citi darbinieki,
kas pilda sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus.
Prakses sākumā notiek ievadnodarbības, kuru laikā prakses vadītājs iepazīstina
studentus ar prakses nolikumu, prakses aprakstu, prasībām prakses veikšanai, informē par
augstskolas piedāvātajām iespējam prakses norisei, kā arī sniedz teorētisku skaidrojumu par
novērojumiem un to veikšanu.
Students prakses organizācijā veic prakses uzdevumus un sagatavo prakses atskaiti.
Students nosūta prakses atskaiti prakses vadītājam elektroniski ne vēlāk kā 5 dienas pirms
prakses aizstāvēšanas konferences vai nodot atskaiti fakultātes(filiāles) lietvedim ne vēlāk kā
7 dienas pirms prakses aizstāvēšanas. Ja students atskaiti nosūtījis elektroniski, prakses
atskaite jānodod vadītājam prakses atskaites konferences laikā. Kopā ar prakses atskaiti
jānodod prakses organizācijas atsauksme par studenta prakses gaitu organizācijā.
Prakses atskaites konferencē students prezentē savu prakses darbu, atklājot prakses
laikā gūtās atziņas un secinājumus.
Prakses atskaites saturs:
1) Titullapa

212

2) Prakses vietas pārstāvja rakstisks apliecinājums par studenta izieto praksi un novērtējums
par studenta darbību prakses laikā;
3) Satura rādītājs
4) Ievads
5) Prakses vietas apraksts, kurā atspoguļots:


organizācijas nosaukums,



atrašanās vieta(administratīvā teritorija),



organizācijas darbības specifikas apraksts un mērķauditorijas (īsa vēsture, darbinieku
skaits, darbības joma, klienti u.tml.)



organizācijas struktūras apraksts un shēma, izceļot SA speciālista vai tā pienākumu
izpildītāja vietu tajā;

6) SA speciālista pienākumu un tiesību apraksts šajā organizācijā;
7) SA speciālista darba analīze atbilstoši prakses uzdevumiem;
8) Prakses novērojumu protokoli;
9) Novērojumu protokolu analīze, norādot novērotās darbības un citējot literatūru par
novērojumu atbilstību tam, kā šīs darbības būtu jāveic;
10) Prakses laikā veikto uzdevumu apraksts;
11) Prakses laikā iegūtie secinājumi un nobeigums;
12) Pašvērtējums un priekšlikumi turpmākajām praksēm;
13) Literatūras saraksts;
14) Pielikumi (dokumenti par organizāciju, tās īstenotajām sabiedriskajām attiecībām, SA
speciālista amata apraksts u.tml.)
Atskaite nododama datorrakstā uz A4 formāta lapām (Times New Roman 12, atstarpes starp
rindām 1.5). Lapas ir numurētas.
Prakses atskaitei jābūt ievākotai.
10. Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izpildīti prakses uzdevumi;
Uzrakstīta un atbilstoši prasībām noformēta prakses atskaite;
Prakses aizstāvēšanas konferencē sekmīgi aizstāvēta prakses gaita un atskaite.
11. Prakses vērtēšanas sistēma
Prakses darbu vērtē ar diferencētu atzīmi (10 (desmit) ballu sistēmā). Prakses
vērtējumu ietekmēs:
1)

Izpildīto uzdevumu skaits, apjoms un kvalitāte;
213

2)

Prakses atskaites noformējuma atbilstība prasībām;

3)

Prakses atskaites prezentēšana un aizstāvēšana prakses atskaites konferencē.
Pielikums Nr.1
Novērojumu protokols

Protokola Nr.
Datums:
Organizācija:
Struktūrvienība/darba telpa:
Novērojamais darbinieks (amats, vārds un uzvārds)
Novērojuma mērķis
Novērojuma ilgums
Novērojamā darbinieka darbības (notikumi
novērojamajā vidē)

Piezīmes

Pielikums Nr.2
Novērojumu protokolu analīze
Salīdzināt novēroto SA speciālistu viņa darbībā ar kāda autora vai autoru grupas
teorētiskajām atziņām:
Novērotā darbība
Teorētiskais apgalvojums (norādot avotu, lpp.)
Nr.p/k
Un secinājumi par novērotās darbības atbilstību
teorijai

214

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034
Prakses apraksts

1. Studiju programmas nosaukums
2. Prakses veids
3. Prakses apjoms (KP, ECTS)
4. Prakses sadalījums semestros pilna laika
studijās
5. Prakses sadalījums semestros nepilna laika
studijās (ja atšķiras no punkta 4)
6. Prakses apraksta autors (i)

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības
studiju programma „Sabiedriskās
attiecības”
Public Relations
Gadījuma izpētes prakse
4KP (6 ECTS)
Praksi īsteno 4.semestra beigās
Prakses vadītājas: Mg. soc. Līga Mirlina
Mg.soc. D.Zandfelde

7. Prakses mērķis:
1) Attīstīt studentu prasmes analizēt reālas situācijas un gadījumus sabiedrisko
attiecību darbā;
2) Attīstīt studentu prasmes analizēt citu sabiedrisko attiecību speciālistu
veidotas sabiedrisko attiecību kampaņas un piedāvātos risinājumus;
3) Attīstīt prasmes sabiedrisko attiecību kampaņas plānošanā un sabiedrisko
attiecību pasākuma īstenošanā.
8. Prakses uzdevumi
Studentiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties vienu no diviem prakses uzdevumu
variantiem.
1. variants – sabiedrisko attiecību vai komunikācijas kampaņas analīze,
balstoties uz sabiedrisko attiecību teorētiskajām pamatnostādnēm un veicot
kampaņas plāna un rezultātu izpēti. Kampaņu students izvēlas patstāvīgi,
saskaņojot ar prakses vadītāju.
1. varianta prakses uzdevumi:
a) Izpētīt vienas sabiedrisko attiecību (SA) vai komunikācijas kampaņas plāna
atbilstību teorētiskajām pamatnostādnēm, veicot šādu aspektu analīzi:
- novērtēt, vai ir veikta situācijas (problēmas) analīze un uz kādu pētījumu datiem tā ir
balstīta, kā arī vai izmantotie pētījumi ir pietiekami un atbilstoši situācijas
(problēmas) analīzei, nepieciešamības gadījumā piedāvājot atbilstošās pētījumu
metodes un informācijas ieguves avotus;
- kampaņas mērķa un uzdevumu analīze, novērtējot, vai izvirzītais mērķis un
uzdevumi palīdz atrisināt situāciju (problēmu), vai ir skaidri definēti gaidāmie
kampaņas rezultāti, vai mērķis ir definēts kā reāls, sasniedzams, izmērāms un vai
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mērķis atbilst organizācijas darbības mērķiem, nepieciešamības gadījumā piedāvājot
savu mērķa un uzdevuma definējumu;
- kampaņas mērķa auditoriju analīze, novērtējot izvēlētās mērķauditorijas atbilstību
kampaņas tēmai (problēmai) un mērķauditorijas izvēles kritērijus, kā arī to, cik precīzi
un detalizēti mērķauditorija ir raksturota, nepieciešamības gadījumā piedāvājot savu
mērķauditorijas raksturojumu;
- kampaņas galvenā vēstījumu analīze, novērtējot, vai ir noteikts kampaņas vēstījums,
vai tas atbilstošs kampaņas problēmai un mērķim, atbilstošs mērķauditorijas interesēm
un vajadzībām, atbilstošs kampaņas laikam un notikumu kontekstam, ticams (balstīts
uz loģiskiem argumentiem), skaidrs (nepārprotams), emocionāls (saistošs, interesants
mērķauditorijai) un vai tas rosina uz konkrētu darbību / attieksmes (viedokļa)
veidošanu, nepieciešamības gadījumā piedāvājot savu kampaņas vēstījuma
formulējumu;
- komunikācijas stratēģijas un taktikas analīze, novērtējot kampaņas SA vai
komunikācijas metožu (aktivitāšu) atbilstību kampaņas mērķu, uzdevumu un
mērķauditorijas sasniegšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot savus ieteikumus
kampaņas stratēģiskajiem un taktiskajiem risinājumiem ;
- kampaņas rezultātu analīze, novērtējot kampaņas organizatoru izmantotās
novērtēšanas metodes un kritērijus.
b) Veikt patstāvīgu pētījumu par analizētās kampaņas rezultātiem. Tas ietver sava
pētījuma mērķa un kampaņas rezultātu analīzes kritēriju noteikšanu, konkrētās
kampaņas rezultātu analīzei atbilstošu divu pētījumu metožu izvēli un pamatojumu,
pētījuma īstenošanu, pētījuma rezultātu apkopošanu un analīzi, salīdzinājumu ar
kampaņas piedāvātajiem rezultātiem, kā arī studenta novērtējumu kampaņas mērķu
sasniegšanā.
2. variants – sabiedrisko attiecību vai komunikācijas kampaņas plāna
izstrāde un viena plānotā pasākuma īstenošana un tā rezultātu novērtēšana.
Kampaņas tēmu vai problēmu students izvēlas patstāvīgi, saskaņojot ar prakses
vadītāju.
2. varianta prakses uzdevumi:
a) Izstrādāt kampaņas plānu, ietverot šādas sastāvdaļas:

situācijas (problēmas) analīze, balstīta uz primāra un / vai sekundāra pētījuma
datiem;

kampaņas mērķa un uzdevumu noteikšana;

kampaņas mērķa auditoriju noteikšana;

kampaņas vēstījumu formulēšana;

komunikācijas stratēģija (plānotās SA vai komunikācijas metodes) kampaņas
mērķu un uzdevumu sasniegšanai;

kampaņas aktivitāšu plāns (ietverot laika grafiku SA vai komunikācijas
aktivitātēm, kampaņas īstenotāju atbildības sadalījums un aktivitāšu budžetu);

kampaņas darbības kontroles metodes;

kampaņas rezultātu novērtēšanas metodes un kritēriji.
b) Īstenot vienu no kampaņas plāna pasākumu.
c) Novērtēt īstenotā pasākuma rezultātus, izmantojot atbilstošu SA aktivitātes
novērtēšanas metodi un balstoties uz patstāvīgi veikta pētījuma datiem.
9. Prakses saturs
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Praksi students īsteno individuāli, patstāvīgi veicot prakses uzdevumus, kā arī
auditorijā, apspriežot un prezentējot savas prakses rezultātus.
Prakses sākumā notiek ievadnodarbība, kuras laikā prakses vadītājs iepazīstina
studentus ar prakses nolikumu, prakses mērķiem un uzdevumiem, prasībām prakses
veikšanai.
Students izvēlas vienu no piedāvātajiem prakses variantiem un tā tēmu, saskaņojot
to ar prakses vadītāju.
Students veic prakses uzdevumus prakses vadītāja vadībā un organizācijas
pārstāvja vadībā(gadījumos, ja students ir izvēlējies 2.varianta uzdevumus, t.i. tiek
izstrādāts kampaņas plāns).
Students patstāvīgi sagatavo prakses atskaiti, kuru nosūta pa e-pastu prakses
vadītājam ne vēlāk kā piecas dienas pirms prakses aizstāvēšanas. Rakstiska atskaite
tiek iesniegta prakses aizstāvēšanas dienā.
Prakses atskaites konferencē students prezentē savu prakses darbu, atklājot
prakses laikā gūtās atziņas un secinājumus.
Prakses atskaites saturs:
1. Titullapa
- augstskolas nosaukums,
- fakultāte,
- studiju programma,
- kurss,
- studenta vārds, uzvārds,
- prakses nosaukums,
- prakses norises laiks un vieta;
2. Satura rādītājs
3. Ievads.
4. Sabiedrisko attiecību (komunikācijas) kampaņas analīze (1. variants) /
Sabiedrisko attiecību kampaņas plāns (2. variants)
5. Pētījuma analīze par sabiedrisko attiecību kampaņas rezultātiem (1. variants) /
5.Sabiedrisko attiecību kampaņā plānotā pasākuma norises apraksts un pētījuma
analīze par tā rezultātiem (2. variants)
6. Secinājumi
7. Priekšlikumi
8. Izmantotās literatūras un avota saraksts
9. Pielikumi.
Prakses atskaites apjoms ir 10 – 15 lpp.
Atskaite nododama datorrakstā uz A4 formāta lapām (Times New Roman 12,
atstarpes starp rindām 1.5).
Lapām jābūt numurētām.
Prakses atskaitei jābūt ievākotai.
10. Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izpildīti prakses uzdevumi;
Uzrakstīta un atbilstoši prasībām noformēta prakses atskaite;
Prakses aizstāvēšanas konferencē sekmīgi aizstāvēta prakses gaita un atskaite.
11. Prakses vērtēšanas sistēma
Prakses darbu vērtē ar atzīmi 10 (desmit) ballu sistēmā. Prakses vērtējumu ietekmēs:
- Uzdevumu izpildes atbilstība prakses nolikumam (10%);
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- Kampaņas analīzes / kampaņas plāna kvalitāte un atbilstība prakses uzdevumiem
(20%);
- Patstāvīgi veikto pētījumu atbilstība un kvalitāte (20%);
- Patstāvīgi veikto pētījumu rezultātu analīzes kvalitāte (20%);
- Prakses atskaites noformējuma atbilstība prasībām (10%);
- Prakses atskaites prezentēšana un aizstāvēšana prakses atskaites konferencē
(20%).
12. Izmantojamie metodiskie līdzekļi
Gregorija, A. Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana. Rīga, SIA
Lietišķās informācijas dienests, 2007.
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Imantas 7. līnija 1 , Rīga, LV – 1083, tālr: 67808010, fakss: 67808034

Prakses apraksts

1. Studiju programmas nosaukums
2. Prakses veids

1.līmeņa profesionālā augstākās
izglītības studiju programma
„Sabiedriskās attiecības”
Public Relations
Kvalifikācijas prakse
8KP (12 ECTS)

3. Prakses apjoms (KP, ECTS)
4. Prakses sadalījums semestros pilna
laika studijās
5. Prakses sadalījums semestros nepilna
laika studijās (ja atšķiras no punkta 4) Praksi īsteno 4.semestra beigās
Prakses vadītājas Mg. hrm, R.Zālīte
Mg.soc. J.Veinberga;
6. Prakses apraksta autors (i)
Mg.soc.L.Mirlina;
Dr.hyst. A.Vilde
7. Prakses mērķis:
1. Attīstīt studentu prasmes veikt profesionālu sabiedrisko attiecību speciālista
darbu organizācijā
2. Attīstīt prasmi izmantot pētniecības metodes un patstāvīgi veikt pētījumu.
8. Prakses uzdevumi
1. Izpētīt sabiedrisko attiecību darbu organizācijā, tajā skaitā sabiedrisko
attiecību plānošanu, iekšējās un ārējās komunikācijas metodes, attiecības ar
plašsaziņas līdzekļiem, komunikāciju ar mērķauditorijām, vēstījumus,
organizācijas tēla veidošanu;
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2. Atklāt un analizēt sabiedrisko attiecību darba problēmas organizācijā un
ieteikt to risināšanas ceļu.
3. Veikt organizācijas pārstāvja uzdotu darbu organizācijas komunikācijas un
sabiedrisko attiecību veidošanas jomā (piemēram, uzrakstīt 2 paziņojumus
presei un izsūtīt tos plašsaziņas līdzekļiem veikt plašsaziņas līdzekļu
monitoringu, piedalīties preses konferences rīkošanā, piedalīties sabiedrisko
attiecību pasākuma organizēšanā u.c.);
vai
Izstrādāt uz izpēti balstītu piedāvājumu organizācijas sabiedrisko attiecību,
komunikācijas, tēla vai reputācijas veidošanas kampaņai, sabiedrisko attiecību
programmai
4. Veikt pētījumu par kvalifikācijas darbā pētāmo problēmu, apkopot tā rezultātus un
izdarīt sākotnējo analīzi.

9. Prakses saturs
Studenti praksi īsteno organizācijā, kurā apzināti un regulāri notiek
sabiedrisko attiecību, ārējās un iekšējās komunikācijas veidošanas darbs.
Prakses sākumā notiek ievadnodarbības, kuru laikā prakses vadītājs iepazīstina
studentus ar prakses nolikumu, prakses mērķiem un uzdevumiem, prasībām prakses
veikšanai.
Students veic prakses uzdevumus organizācijas pārstāvja vadībā un patstāvīgi
sagatavo prakses atskaiti.
Prakses atskaite jānosūta elektroniski prakses vadītājam ne vēlāk kā 5 dienas
pirms prakses aizstāvēšanas konferences vai jānodod drukātā veidā fakultātes
lietvedim vai filiāles vadītājam 7 dienas pirms prakses aizstāvēšanas konferences.
Ja prakses atskaite nosūtīta elektroniski, tā jāiesniedz prakses vadītājam
prakses aizstāvēšanas konferences laikā.
Prakses atskaites konferencē students prezentē savu prakses darbu, atklājot
prakses laikā gūtās atziņas un secinājumus.
Prakses atskaites saturs:
1. Titullapa
2. Satura rādītājs
3. Ievads
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4. Organizācijas vispārējs apraksts
5. Organizācijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas darba analīze
6. Organizācijas sabiedrisko attiecību darba problēmu analīze un priekšlikumi
problēmas risināšanai
7. Studenta patstāvīgi sagatavotais kampaņas plāns vai veiktā sabiedrisko
attiecību darba apraksts
8. Studenta veiktā pētījuma apraksts, rezultātu apkopojums un analīze.
9. Prakses laikā iegūtie secinājumi;
10. Nobeigums
11. Pašvērtējums un priekšlikumi turpmākajām praksēm
12. Literatūras saraksts
13. Organizācijas pārstāvja atsauksme par studenta darbu prakses laikā un
izstrādātā kampaņas piedāvājuma kvalitāti un pielietojamību(ja tāds izstrādāts)
14. Pielikumi (dokumenti par organizāciju, tās īstenotajām sabiedriskajām
attiecībām, prakses novērojumu protokoli, fotogrāfijas, SA speciālista amata
apraksts u.tml.)
Atskaite nododama datorrakstā uz A4 formāta lapām (Times New Roman 12,
atstarpes starp rindām 1.5). Lapas ir numurētas.
Prakses atskaitei jābūt ievākotai.
10. Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izpildīti prakses uzdevumi;
Uzrakstīta un atbilstoši prasībām noformēta prakses atskaite;
Prakses aizstāvēšanas konferencē sekmīgi aizstāvēta prakses gaita un atskaite.
11. Prakses vērtēšanas sistēma
Prakses darbu vērtē ar diferencētu atzīmi (10 (desmit) ballu sistēmā). Prakses
vērtējumu ietekmēs:
- Uzdevumu izpildes atbilstība prakses nolikumam;
- Veiktā sabiedrisko attiecību darba apjoms un kvalitāte;
- Veiktā pētījuma kvalitāte;
- Organizācijas pārstāvja vērtējums;
- Prakses atskaites noformējuma atbilstība prasībām;
- Prakses atskaites prezentēšana un aizstāvēšana prakses atskaites konferencē.
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3.Pielikums
Par studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” apgūšanu izsniedzamā diploma un
tā pielikuma paraugs
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS
UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS
AKADĒMIJA
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA

DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija PK C Nr. 0980
Dipioma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un
nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Dipioma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju
1.1. vārds:
Agnese
1.2. uzvārds;
Liepiņa
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):
1.4. studenta personas kods:
2. Ziņas par kvalifikāciju
2.1. kvalifikācijas nosaukums:
Sabiedrisko attiecību speciālists
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai:
Sabiedriskās attiecības
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, valsts akreditēta 2002, gada
14. martā, valsts dibināta neuniversitātes tipa augstskola
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
tā pati, kas 2.3. apakšpunktā
2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas):
latviešu
3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni
3.1. kvalifikācijas līmenis:
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, skat. 6.1. punktu
3.2. oficiālais programmas ilgums:
2 gadi un 3 mēneši nepilna laika studijās, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti
programmas sākuma un beigu datums:
3.3. uzņemšanas prasības:
Vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu vidējā profesionālā izglītība
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem
4.1. studiju veids:
nepilna laika
4.2. programmas prasības:
• Apgūt vispārizglītojošos studiju kursus 20 kredītpunktu apjomā
• Apgūt nozares studiju kursus 36 kredītpunktu apjomā, tajā skaitā
brīvās izvēles kursus 2 kredītpunktu apjomā
• Praktiskās iemaņas gūt praksē, kuras apjoms ir 16 kredītpunkti
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• Nokārtot valsts noslēguma pārbaudījumu, aizstāvot kvalifikācijas darbu, kura apjoms ir
8 kredītpunkti

4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
Nr.

Kursa nosaukums

Kredītu skaits

ETCS kredītu
skaits

Vērtējums

Vispārizglītojošie un nozares teorētiskie pamatkursi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Latviešu valodas kultūra 2 kp
Lietišķā informātika
2 kp
Politoloģija
2 kp
Socioloģija
2 kp
Biznesa angļu valoda
4 kp
Prezentācijas iemaņu treniņš3 kp
Uzņēmējdarbības ekonomika 2 kp
Projektu vadības pamati
2 kp
Civilā aizsardzība
1 kp

Nozares profesionālās specializācijas kursi
10.Komunikācijas pamati
4 kp
11.Sabiedrisko attiecību plānošana un
organizēšana
4 kp
12.Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem3 kp
13.Sabiedrisko attiecību darba
metodes
4kp
14..Biznesa un vadības psiholoģija
2 kp
15.Sabiedrisko attiecību pētījumu
metodes
3 kp
16.Žurnālistikas pamati
3 kp
17.SA juridiskie aspekti
3 kp
18.Mārketings
4 kp
19.Reklāma
4 kp

Brīvas izvēles kursi
20.

Prakses
21.Gadījuma izpēte 4 kp
22.Kvalifikācijas
prakse
8 kp
23. Prakse
organizācijā
4 kp

Valsts pārbaudījumi
24. Kvalifikācijas darbs (aizstāvēts) "Valsts Ieņēmumu dienesta
iekšējās komunikācijas instruments - Intranets" __________
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4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:
vērtēšanas skala 10-1; 10 - augstākā atzīme, 4 - minimālā pietiekamā atzīme.
Apguves līmenis:
ļoti augsts: 10 - izcili; 9 - teicami;
augsts: 8 -ļoti labi; 7- labi;
vidējs: 6 - gandrīz labi; 5 - viduvēji; 4 - gandrīz viduvēji;
zems: 3-1 - neapmierinoši.
4.5. kvalifikācijas klase:
nav

5. Ziņas par kvalifikāciju
5.1, turpmākās studiju iespējas:
turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmās, iespējama kredītu pārnese
5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts):
dod tiesības strādāt sabiedrisko attiecību speciālista profesijā
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6. Papildinformācija
6.1. sīkāka informācija:
1. līmeņa profesionālā studiju programma "Sabiedriskās attiecības" ir valsts akreditēta
2008. gada 26. novebrī uz 2 gadiem
Pirmā līmepa profesionālās augstākās izglītības diploms atbilst ceturtajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod
iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu
darbu
6.2. papildinformācijas avoti:
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Kontaktinformācija: Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija, LV-1083; tālr. +371-67808010;
fakss +371-67808034; e-pasts: rpiva@rpiva.lv; http://www.rpiva.lv;
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARĪC)
Kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050; tālr. +371-67225155; fakss

+371-67221006
7. Pielikuma apstiprinājums
7.1. datums:
.
7.2. paraksts un tā atšifrējums:

D. Markus
7.3. pielikuma apstiprinātajā amats:
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore
7.4. zīmogs vai spiedogs:
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8, Ziņas par augstākas izglītības sistēmu valstī.
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, jāiegūst vispārējā vidējā
izglītība. Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības
iestāžu absolventus uzņem augstskolā saskaņā ar vispārīgajiem
augstskolas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas var noteikt arī specifiskas
uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā attiecīgās studiju
programmas apguvei).
Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi.
Vidusskolās ir četru virzienu programmas - vispārizglītojošā,
humanitārā un sociālā, matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas, kā arī
profesionālā virziena programma.
Visiem virzieniem kopīgi ir Šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda,
pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda (mazākumtautību skolās mazākumtautības valoda), matemātika, vēsture, sports, biznesa ekonomikas
pamati, lietišķā informātika. Papildus minētajiem priekšmetiem katra
programma ietver attiecīgā virziena obligātos un izvēles priekšmetus.
Mācību gada garums ir 36 nedēļas no 1, septembra līdz maija beigām.
Kopumā vidējās izglītības programmā trijos gados minimālais mācību stundu
skaits ir 3150 stundas, maksimālais - 3780 stundas (30-36 stundas nedēļā).
Lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jānokārto ne mazāk
kā pieci eksāmeni un četras ieskaites, Eksāmeni jānokārto latviešu valodā,
izglītības programmu virzienam atbilstošajā obligātajā mācību
priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā mācību priekšmetā un
divos izglītojamā izvēlētos mācību priekšmetos. Vidējās izglītības
programma noslēdzas ar centralizētajiem eksāmeniem, un uzņemšana
augstskolā notiek atbilstoši centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Vispārējās vidējās izglītības standartu ietver arī vidējās
profesionālās izglītības programmas, kuras ilgst četrus gadus pēc
pamatizglītības ieguves.

Izglītība Latvijā

Akadēmiskās (3-4 gadi) un
profesionālās (4 gadi)
bakalaurs programmas 120160 KP

II līmeņa
profesionālās
augstākās
izglītības
programmas
160-240 KP
(4-6 gadi]

Uzņemšanas nosacījumi:
vispārējā «idejā izglītība vai pamatizglītība 4 gadu vidējās profesionālās izglītības programmas

Profesionālas augstākas izglītības iestādes uzdevums saskaņā ar pirmā un
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartiem ir īstenot
padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā darbības jomā, nodrošinot absolventu
spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un
sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam
darbam attiecīgajā nozarē.
Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP
(240 ECTS): vispārizglītojošie kursi (>15 KP), nozares teorētiskie pamati
(>36 KP), profesionālā specializācija (>60 KP), izvēles kursi (>6 KP),
prakse (s26 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs(>12KP).
Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP
(60 ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (>7 KP), prakse (>6
KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (>20 KP), kā arī
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne vien bakalaura un maģistra
programmas, bet arī citi programmu veidi:
1)
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas,
pēc kuru apguves iegūst CEDUC piektā līmeņa
profesionālo
kvalifikāciju, Programmu apjoms var būt vismaz 40 KP (60
ECTS) pēc
bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc
vidējās
izglītības ieguves. Programmas ietver praksi ne mazāk kā 26 KP
(39
ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma
darbu
vismaz 10 KP apjomā;
2)
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas)
programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC ceturtā
līmeņa
profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80-120 KP
(120-180
ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču
to
absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās
augstākās
izglītības programmās.
Doktorantūrā. Kopš 2000. gada 1. janvāra Latvijā tiek piešķirts viena
veida zinātniskais grāds doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams
maģistra grāds. Doktora grādu iegūst, publiski aizstāvot doktorā disertāciju.
Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā ooktorantūras
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu
pētījumu veikšanas, strādājot augstskolā, zinātniskā iestādē u.c. Doktora
grāda piešķiršanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome. Doktora grādu
piešķir Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes.
Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas
nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunkti. Pārrēķinot
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu
skaits jāreizina ar 1,5.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:

© Akadēmiskas informācijas centrs, 2004

Atzīme
Skaidrojums
Apguves
Aptuvena ECTS
līmenis
atzīme
Bakalaura un maģistra grādi ir gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā. Abu veidu bakalauriem ir tiesības stāties
ļoti augsts
10
izcili (vvith distinction)
A
maģistrantūrā, abu veidu maģistriem (tiem pielīdzinot arī maģistra grādus
9
teicami
(excellent)
A
medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā attiecīgi sešus un piecus gadus
ilgas studijas) doktorantūrā.
augsts
8
ļoti labi (very good)
B
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības
labi
(good)
7
C
darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālajai darbībai.
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ārvalsts
vidējs
6
D
gandrīz labi
akadēmiskās izglītības standartu,
(almost good)
Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešķir pēc
5
viduvēji (satisfactorv)
E
akadēmisko studiju pirmā posma. Bakalaura akadēmisko studiju
programmu apjoms ir 120-160 (180-240 ECTS) kredītpunktu (turpmāk
4
E/FX
gandrīz viduvēji (almost
KP), no tiem obligātā daļa ir >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir
satisfactorv)
>20 (30 ECTS) KP, bakalaura darbs ir >10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles
zems
3-1
Fail
negatīvs vērtējums
daļa, Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
(unsatisfactorv)
Maģistra grādu piešķir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc
akadēmisko studiju otrā posma. Maģistra akadēmisko studiju
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem
programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir
augstskolas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas
maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu
akreditētā augstskolā, akreditētā programmā un augstskolai ir
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas (>30 KP) un to aprobāciju
apstiprināta satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas pašvērtējuma
aktuālo problēmu aspektā (£15 KP).
ziņojuma sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no
vismaz trim ekspertiem tikai viens var būt no Latvijas, pārējie (vairumā
gadījumu) no Rietumeiropas un citām Baltijas valstīm, Lēmumu par
programmas akreditāciju pieņem Akreditācijas komisija, bet par
augstskolas akreditāciju Augstākās izglītības padome. Akreditācijas pirmais
cikls Latvijā noslēdzās 2001. gadā. Atkārtotiem novērtējumiem jānotiek ne
retāk kā reizi sešos gados.
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Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu http://www.izm.lv, http://www.aic.lv;

2. Par augstskolu un programmu statusu http://www.aiknc.lv
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RIGA TEACHER TRAINING AND EDUCATIONAL MANAGEMENT ACADEMY

DIPLOMA SUPPLEMENT
Diploma Series PK C No. 0980
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international
"transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.).
It Is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and
successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It should be free
from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections shall be
pro vided. Where information is not pro vided, the reason shall be explained.
1. Identity information on the holder of the qualification
1.1. first name:
Agnese
1.2. family name:
Liepina
1.3. date of birth (day/month/year):

07.10.1983.
1.4. student identification number:
2. Information identifying the qualification
2.1. name of the qualification and the title conferred, if applicable (in original language);
Specialist of Public Relations
2.2. main field(s) of study for the qualification:
Public relations
2.3. name (in original language) and status of the awarding institution:
Rigas Pedagogijas un izglītības vadibas akadēmija, state-accredited on March 14, 2002, statefounded non-university type higher educational institution
2.4. name (in original language) and status of the institution administering the studies;
same as in point 2.3.
2.5. language(s) of instruction/examination:
Latvian
3. Information on the level of the qualification
3.1. level of the qualification:
first-level higher professional education diploma, see p. 6.1.
3.2. official length of the programme:
2 years and 3 months of part-time studies, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credits
begin date and end date of studies:

.
3.3. entrance requirements:
General secondary or secondary professional education
4. Information on the contents and results gained
4.1. mode of study:
Part-Time
4.2. programme requirements:
• to acquire study Courses of general education in the amount of 20 credit points {30
ECTS)
• to acquire study Courses of specialization in the amount of 36 credit points (54
-5-
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ECTS)

• to acquire optional study Courses in the amount of 2 credit pionts (3 ECTS)
• to acquire practical skills in the amount of 16 credit points (24 ECTS)
• to pass a state examination defending a qualification paper in the amount 10 credit
points (12 ECTS)

4.3. programme details and the individual grades/marks/credits obtained:
No.

Course title

Credit points

General education and basic theoretical courses of the

ETCS credits

Grade

branch

1. Business English

4

6

10 (with distinction)

3

2
2
2
1

4,5
3
3
3
3
3
3
1,5

9 (excellent)
7 (good)
9 (excellent)
8 (very good)
6 (almost good)
6 (almost good)
9 (excellent)
10 (with distinction)

10. Basics of Communication

4

6

11. Media Relations
12. Methods of Public Relations Practice
13. Managerial Psychology
14. Basics of Journalism
15. Legal Aspects of PR
16. Methods of PR Research
17. Marketing
18. Advertising

3
4
2
4
3
3
4

4,5
6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Training of Presentation Skills
Entrepreneurship
Culture of the Latvian Language
Applied Information Technologies
Sociology
Politology
Basics of Project Management
Civil defence

2
2
2

Professional specialization courses of the branch
7 (good)

4

6
4,5
4,5
6
6

8 (very good)
9 (excellent)
7 (good)
7 (good)
9 (excellent)
9 (excellent)
9 (excellent)
10 (with distinction)

2

3

10 (with distinction)

20. Case Studies

4

6

8 (very good)

21. Practical Placement in Qualification
22. Practice in Organization

4
8

6
12

8 (very good)
8 (very good)

8

12

9 (excellent)

3

Free optional courses
19.

Practice

State examinations
23. Qualification Paper (Defended)
4.4. grading scheme:
grade scale 10-1; 10 - the highest grade, 4 - the lowest successful.
Notation:
very high: 10 - with distinction (A); 9 - excellent (A);
high: 8 - very good (B); 7 - good (C);
medium: 6 - almost good (D); 5 - satisfactory (E); 4 - almost satisfactory (E/FX);
low: 3-1 - unsatisfactory (Fail).
4.5. overall classification of the qualification (in original language):

none
5. Information on the function of the qualification
5.1. opportunities for further studies:
possible credit transfer when continuing studies in bachelors or second-level higher education
programmes
5.2. professional status (if applicable):
provides access to profession of specialist of Public relations
-6-
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6. Additional information
6.1. additional information:
First-level higher professional education programme "Public Relations" was accredited on
November 26, 2008 for accreditation period - 2 years
The first-level higher professional education diploma corresponds to the 4-th level of
professional qualification - theoretical and practical readiness to execute complicated individual
work as well as to organize and manage work of a group of professionals.
6.2. further information sources:
Rigas Pedagogijas un izglītības vadības akadēmija
Imantas 7.1līnija 1, Riga, Latvia, LV-1083 tel. +371-67808010; fax +371-67808034;
e-mail: rpiva@rpiva.lv; http://www.rpiva.lv;
Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)
contact information: Valnu 2, Riga, Latvia, LV-1050; tel. +371-67225155; fax

+371-67221006

7. Certification of the supplement
7.1. date:
.
7.2. signature:

D. Markus
7.3. capacity:
The Rector of Riga Teacher Training and Educational Management Academy
7.4. official stamp or seal:
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8. Information on the national higher education system.
General education (overall duration 12 years). After completion of
compulsory basic education (9 years) four types of programmes are offered at
general secondary education (vispareja videja izglltlba) (grades 10-12): a
general one or others emphasizing liberal arts and social sciences; or
mathematics, natural sciences and technical subjects; or vocational
subjects. Latvian language and literature, first foreign language, second
foreign language (minority language in minority schools), mathematics,
history, physical education, basics of economics and ICT are compulsory in
afl programmes. Each type of programmes has its own set of compulsory and
optional subjects.
School year lasts 36 weeks (except examination periods) from the
beginning of September till the end of May. The total number of study hours
in 3 years of general secondary education may vary from 3150 to 3780 (i.e. 3036 per week) depending on the programme and individual choice of subjects.
To be awarded a certificate of general secondary education (atestats
par visparejo videjo izglltlbu) candidates sit examinations in at least five
subjects and pass/fail tests in up to four other subjects. Examinations are
taken in: Latvian language, a compulsory subject of the particular programme,
a subject chosen by school and two subjects chosen by the candidate. Leavers
of 4-year vocational secondary education (profesionala videja izglftlba) have
to pass a qualification examination and 4 centralised compulsory examinations
(the same as after general secondary education) in order to receive a diploma
on vocational secondary education, Centralized school-leaving
examinations serve as a basis for the admission to higher education.
Higher education. Access to higher (tertiary) education (HE). All holders
of general secondary education certificates and diplomas on vocational
secondary education meet the general admission requirements. However,
the universities are free to set specific requirements, e.g. to choose which
subjects have to been taken at school level to qualify for admission to a
particular programme.

Education in Latvia

Academic (3-4 years) and
professional (4 years)
Bachelor programmes
120-160 CP

]J level
professional
higher
education
programmes
160-210 CP
(4-6 years)

Enrolment conditions:
general secondary education or basic compulsory education plus
4 year secondary vocational (prof.) education programmes

as well as to prepare graduates for creative, research and teaching activities in
this field.
Professional bakalaurs (bachelor) programmes are designed to ensure
professional competence, they comprise at least 160 CP (240 ECTS), out of
those: general courses (>15 CP), theoretical courses of the field (>36 CP),
specialization courses (>60 CP), optional courses (>6 CP), practical placement
(>26 CP), and state examinations including thesis (>12CP).
Professional HE programmes leading to magistrs (master) degree comprise
no less than 40 CP (60 ECTS), out of those: up-to-date achievements in the
field in theory and in practice (>7 CP), practical placements (>6 CP), state
examinations including thesis (>20 CP) as well as research training, courses of
design, management, psychology etc.
Apart from the programmes leading to bakalaurs (bachelor) and
magistrs (master) degrees, there are other types of professional higher
education programmes.
First-level professional HE (university college) programmes comprise
80-120 CP (120-180 ECTS) and lead to a CEDUC 4th level professional
qualification. These programmes are targeted mainly at labour market. Yet,
the graduates of the first-level programmes can continue their studies in
second-level professional programmes.
Second-level professional HE programmes lead to a CEDUC 5th level
professional qualification. Such programmes can comprise either at least 40 CP
(60 ECTS) for holders of bakalaurs (bachelor) degrees or at least 160 CP (240
ECTS) for secondary school leavers. In both cases programmes should
include a practical placement of at least 26 CP (39 ECTS) and graduation
examinations including thesis (>10 CP). Graduates of programmes including the
70 CP (105 ECTS) compulsory part of the bakalaurs (bachelor) programme,
have access to master studies.
Doctoral studies. From January 1, 2000 onwards a single type of doctoral
degree Doktors (Dr.) is being awarded in Latvia,
Magistrs (master) degree (or the equivalent) is required for admission
to doctoral studies. Doktors (Dr.) degree can be achieved at public defence of a
doctoral thesis which may be a result of three to four years of full-time
doctoral studies at a university or an equivalent amount of independent
research while working at a university, research institution etc.
Latvian Council of Science appoints promotion councils and sets the
procedures for awarding doctoral degrees.
Credit point system. Latvia's credit point is defined as a one-week fulltime study workload. An average workload of a full-time study year in most
HE programmes is 40 CP. Latvia's credit point system is compatible with
ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of
Latvian credit points by a factor of 1.5.
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment.

Achievement level

Grade

Meaning

Approx. ECTS
grade

very high

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

loti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandriz labi
(almost good)

D

5

high
medium

© Academic Information centre, 2004

Grading system. The state standards for higher education set the
following ten-point marking: bakalaurs (bachelor) and magistrs (master)
degrees are awarded both in academic and professional HE. Both types of
bachelors are eligible for studies in master programmes and both types of
masters (including holders of degrees in medicine, dentistry and pharmacy 6
and 5 years respectively) in doctoral programmes.
Academic higher education follows academic education standard and is
aimed at preparing graduates for research and providing theoretical
background for professional activities.
Bakalaurs (bachelor) degree in a branch of science is swarded after the first
cycle of academic studies. Bachelor programmes comprise 120-160 credit
points (180-240 ECTS) or 46 semesters of full-time studies. They include:
compulsory part >50 CP (75 ECTS), optional part >20 CP (30 ECTS), thesis >10
CP (15 ECTS) and some subjects of free choice to earn the rest of necessary CP.
Magistrs (master) degree in a branch of science is awarded after the
second cycle of academic studies comprising 80 CP (120 ECTS), out of those
thesis results in >20 CP, compulsory part includes theoretical aspects of the
field (>30 CP) and their practical application in solving actual problems (>15
CP).
According to Standards of first and second level professional higher
education, its aim is to provide in-depth knowledge in a field, enabling
graduates to design and improve systems, products and technologies

low

viduveji (satisfactory)

E

4

gandriz viduveji (almost
satisfactory)

E/FX

3-1

negatīvs vertejums
(unsatisfactory)

Fail

It must be pointed out that approximation with the ECTS scale is
unofficial and cannot be used for official comparison with marks recorded
in a Latvia's education certificate or diploma.
Quality assurance. According to Latvian legislation, state-recognized
degrees/diplomas may be awarded upon completion of an accredited
programme in an accredited HE institution holding a state-approved
Satversme (by-law). Quality assessment includes self-evaluation report by
the higher education institution and peer evaluation. Evaluation teams
consist of at least three experts, with only one assessor from Latvia, In most
cases the other two experts are selected from Western Europe or from the
Baltic States. Decisions on programme accreditation are taken by the
Accreditation Board, while those on institutional accreditation by the Higher
Education Council. The first accreditation cycle was completed in 2001.
Recurrent assessments have to take place once every six years.
More information: 1. On educational system: http://www.izm.lv.
http://www.aic.lv, www.eurydice.org; 2. On status of programmes/
institutions: http://www.aiknc.lv
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4. Pielikums
STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA PROFESIJAS STANDARTAM UN
SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM CITU AUGSTSKOLU PROGRAMMĀM
LATVIJĀ UN ES
Studiju plāna satura atbilstība profesijas standartam
Zināšanas
Zināšanas

Zināšanu līmenis
Priekšst.

Izprat
ne

Mārketinga
komunikācija
Sabiedriskās
attiecības

Žurnālistika
Plašsaziņas
līdzekļu un
reklāmas darbību
regulējošā
likumdošana
Komunikācijas
teorijas
Politoloģija
Socioloģija

Mācību kurss, kas sniedz nepieciešamās
zināšanas
Lieto
šana
X
X

X
X

X

Mārketings,
Sabiedrisko attiecību plānošana un
organizēšana, Sabiedrisko attiecību darba
metodes, Attiecības ar plašsaziņas
līdzekļiem; Prakse organizācijā, Gadījuma
izpētes prakse, Kvalifikācijas prakse,
Žurnālistikas pamati,
Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

Komunikācijas pamati

X
X

Valsts valoda

X

Svešvalodas
Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē

X

Politoloģija
Socioloģija, Sabiedrisko attiecību
pētījumu metodes
Latviešu valoda, Sabiedrisko attiecību
darba metodes.
Biznesa svešvaloda

Orientēties aktuālajos LR un ES

Politoloģija, Sabiedrisko attiecību juridiskie

ekonomiskās un politiskās dzīves procesos

aspekti, Uzņēmējdarbības ekonomika,

Pārzināt attiecīgajā nozarē notiekošos

Sabiedrisko attiecību plānošana un

procesus un organizācijas perspektīvas

organizēšana; Sabiedrisko attiecību darba

saistībā ar tiem

metodes; Prakse organizācijā, Kvalifikācijas
darbs

Pielietot statistisko un citu datu apstrādei

Lietišķā informātika; Sabiedrisko attiecību

paredzētās datorprogrammas

pētījumu metodes
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Pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un

Sabiedrisko attiecību darba metodes;

darba prasmes uzņēmuma/ organizācijas

Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem;

komunikācijas procesu pilnveidošanai

Gadījumu izpētes prakse; Kvalifikācijas
prakse; Kvalifikācijas darbs.

Vispārējās prasmes/spējas
Strādāt komandā/ grupā, prast motivēt;

Biznesa un vadības psiholoģija; Projektu
vadības pamati; Sabiedrisko attiecību darba
metodes.

Efektīvi plānot un organizēt savu darbu

Sabiedrisko attiecību plānošana un
organizēšana; Sabiedrisko attiecību darba
metodes; Projektu vadības pamati; Šīs
prasmes attīsta visi kursi un viss mācību
process.

Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas

Socioloģija; Prakses; Šīs prasmes attīsta visi
kursi un viss mācību process.

Analizēt, sistematizēt jaunos datus un

Sabiedrisko attiecību pētījumu metodes;

informāciju ar mērķi iegūt jaunas zināšanas;

Kvalifikācijas darbs

Lietot modernās informācijas un

Lietišķā informātika; Prezentācijas iemaņu

komunikācijas tehnoloģijas

treniņš

Sagatavot un sniegt prezentācijas

Prezentācijas iemaņu treniņš; Šīs prasmes
tiek attīstītas visos kursos, it īpaši Prakšu
darbu aizstāvēšanā un Kvalifikācijas darba
aizstāvēšanā

Komunicēt ar uzņēmuma/ organizācijas

Sabiedrisko attiecību plānošana un

iekšējām un ārējām publikām, izmantojot

organizēšana; Sabiedrisko attiecību darba

diferencētu pieeju un komunikatīvās

metodes; Attiecības ar plašsaziņas

stratēģijas

līdzekļiem; Mārketings; Reklāma; Prakses;
Kvalifikācijas darbs.

Ievērot likumu prasības un sabiedrisko

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti;

attiecību ētikas kodeksu normas
Specifiskās prasmes profesijā
Komunikācijas procesu atpazīšana un to

Komunikācijas pamati; Sabiedrisko attiecību

rakstura novērtēšana;

plānošana un organizēšana; Attiecības ar
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plašsaziņas līdzekļiem; Prakses
Informējoša darbība

Sabiedrisko attiecību darba metodes;
Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem;

Retorika

Latviešu valoda; Prezentācijas iemaņu
treniņš; Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem

Ķermeņa valoda

Prezentācijas iemaņu treniņš; Attiecības ar
plašsaziņas līdzekļiem

Materiālu vākšana un ziņu rakstīšana

Žurnālistikas pamati; Sabiedrisko attiecību
darba metodes

Profesionāla audio/video materiāla

Žurnālistikas pamati; Attiecības ar

producēšana;

plašsaziņas līdzekļiem

Biznesa komunikācija (sarakste);

Latviešu valoda; Biznesa svešvaloda,

Preses konferences organizēšana un

Sabiedrisko attiecību darba metodes

vadīšana;
Intervēšanas tehnikas un intervijas

Žurnālistikas pamati;

sagatavošana publicēšanai plašsaziņas
līdzekļos;
Žurnālistikā pielietojamās materiāla

Žurnālistikas pamati;

vākšanas, sistematizēšanas un analīzes
tehnikas/ procedūras;
Pārliecināšanas stratēģijas un taktikas

Prezentācijas iemaņu treniņš; Attiecības ar
plašsaziņas līdzekļiem

Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā
Latvijā ir vairākas akreditētas Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas, kuras beidzot var iegūt kvalifikāciju „Sabiedrisko attiecību speciālists”.
Tādas ir Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (LPA) programma „Sabiedriskās
attiecības”, programma Alberta koledžā, programma biznesa augstskolā „Turība” un
programma „Sabiedriskās attiecības un reklāma” Biznesa vadības koledžā. Šajā
ziņojumā veikts salīdzinājums ar trijām no minētajām programmām..
Programmas salīdzinājums ar līdzīgu programmu LPA

238

Kritēriji
Iegūstamais
diploms un
kvalifikācija
Studiju ilgums
Studiju
programmas
apjoms
Programmā
apgūstamo
Vispārizglītojošo
priekšmetu apjoms
Programmā
apgūstamo nozares
studiju kursu
apjoms

RPIVA
Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības
diploms, kvalifikācija sabiedrisko attiecību
speciālists
2 gadi 3 mēneši nepilna
laika studijās
80 kp

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
diploms, kvalifikācija - sabiedrisko attiecību
speciālists
2 gadi pilna laika studijās, 2 gadi 5 mēneši
nepilna laika studijās
80 kp

20 kp

20 kp (saskaņā ar LPA pašnovērtējuma
ziņojumu)

36 kp

36 kp

Vispārizglītojošie
studiju kursi

Vispārizglītojošie studiju kursi
Sociālā psiholoģija 2kp
Biznesa un vadības
psiholoģija
Sabiedrisko attiecību
pētījumu metodes 3kp
Latviešu valodas kultūra
2kp
Lietišķā informātika 2kp

Psiholoģijas pamati 2kp

Informācijas tehnoloģijas 2kp

Biznesa svešvaloda 4kp
Politoloģija 2kp

Svešvaloda 3kp
Politoloģija 2kp

Socioloģija 2kp

Socioloģija 2kp
Konfliktu risināšana 1kp

Prezentācijas iemaņu
treniņš 3 kp
Mārketings 4kp

Retorika 2kp

Pētnieciskā darba pamati 1kp
Mūsdienu latviešu valoda un tās kultūra 4kp

Mārketings 2kp
Filozofija 2kp

Uzņēmējdarbības
ekonomika 2kp

Projektu vadības pamati
2kp

Personāla vadība 1kp
Starpkultūru saskarsme 2kp
Saskarsmes psiholoģija 2kp
Projektu vadība 2kp
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Lietišķā etiķete 2kp
Ar komunikāciju
saistīti kursi
Komunikācijas pamati 4kp
Sabiedrisko attiecību
plānošanas un organizēšana
4kp
Žurnālistikas pamati 3 kp
Attiecības ar plašsaziņas
līdzekļiem 3 kp
Sabiedrisko attiecību darba
metodes 4 kp

Reklāma 4kp

Ievads studijās 1kp
Sabiedrisko attiecību teorija, sistematizācija 2kp
Sabiedrisko attiecību stratēģija, taktika 2kp
Valsts iestāžu politikas publicitātes veidošana
2kp
Kooperatīvās sabiedriskās attiecības 2kp
Sabiedriskās attiecības un ētika 2kp
Sabiedrisko attiecību menedžments 2kp
Sabiedrisko attiecību praktikums 3kp
Reklāma 2kp
Attēla un teksta semiotika 2kp

Sabiedrisko attiecību
juridiskie aspekti 3 kp
Kopīgie vai līdzīgie
kursi

Atšķirīgie kursi un
to apjoms

Prakses

1. Kursi Sabiedrisko
attiecību plānošanā un
organizēšanā, sabiedrisko
attiecību darba metodēs,
2. Mārketingā, reklāmā
3. Socioloģijā, zinātniskās
pētniecības metodēs,
projektu vadībā;
4. Psiholoģijā
5. Kursi latviešu valodas
kultūrā, svešvalodās,
6. Informātikā,
7. Politoloģijā
1.Kurss Komunikācijas
pamati, LPA nav kursu,
kas sniedz zināšanas
komunikācijā.
2. RPIVA ir kurss SA
Juridiskajos aspektos
3. RPIVA mazāks apjoms
ir kursiem Latviešu valodas
kultūrā, nav kursu
Personāla vadībā un
Lietišķajā etiķetē.
4. RPIVA vairāk kursu 4
un 3 kp apjomā
16 kp, 3 prakses

Studiju darbs 2kp
1. Kursi Sabiedrisko attiecību teorijā, sabiedrisko
attiecību praktikumā,
2. Mārketingā, reklāmā
3. Socioloģijā, zinātniskās pētniecības metodēs,
projektu vadībā;
4. Psiholoģijā
5. Kursi latviešu valodas kultūrā, svešvalodās,
6. Informātikā,
7. Politoloģijā,
8. Ētikā

1.Kurss Ievads komunikācijā, LPA nav kursu,
kas sniedz zināšanas komunikācijā.
2. RPIVA ir kurss SA Juridiskajos aspektos
3. RPIVA mazāks apjoms ir kursiem Latviešu
valodas kultūrā, nav kursu Personāla vadībā un
Lietišķajā etiķetē.
4. RPIVA vairāk kursu 4 kp apjomā

16 kp 3 prakses
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Kvalifikācijas darbs 8 kp

8 kp

Analizējot tabulā atspoguļotos datus, var secināt, ka programmas pēc būtības
un satura ir līdzīgas. Kopīgais ir studiju beigās piešķiramā sabiedrisko attiecību
speciālista kvalifikācija un diploms par pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību,
kā arī vairāki studiju kursi. Atšķirība ir programmas ilgumā – RPIVA programmu
nepilnā laikā apgūst 2 gados un 3 mēnešos, bet LPA 2 gados un 5 mēnešos. RPIVA
programma tiek piedāvāta tikai nepilna laika klātienē, bet LPA paredzētas arī pilna
laika studijas. LPA ir vairāki kursi tikai 1 kp apjomā, kāds RPIVA ir tikai kurss Civilā
aizsardzība, kā arī daudzi kursi 2 kp apjomā. RPIVA kursi vairāk apvienoti 4 un 3 kp
kursos.
Programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmām Biznesa augstskolā
„Turība” un Alberta koledžā
RPIVA
BA Turība
Alberta koledža
Iegūstamais
Pirmā līmeņa profesionālās Pirmā līmeņa profesionālās Pirmā līmeņa profesionālās
diploms un
augstākās izglītības
augstākās izglītības
augstākās izglītības
kvalifikācija
diploms, kvalifikācija diploms, kvalifikācija diploms, kvalifikācija sabiedrisko attiecību
sabiedrisko attiecību
sabiedrisko attiecību
speciālists
speciālists
speciālists
Studiju ilgums
2 gadi 3 mēneši nepilna
2,3 gadi
Pilna laika studijas – 2
laika klātienes studijās
Nepilna laika studijas
gadi
neklātienē
Nepilna laika studijas – 2,5
gadi
Studiju
80 kp
80 kp
80 kp
programmas
apjoms
Programmā
20 kp
20 kp
20 kp
apgūstamo
Vispārizglītojošo
priekšmetu apjoms
Programmā
36 kp, tajā skaitā 2 kp
36 kp, tajā skaitā 4 kp
36, tajā skaitā 4 kp izvēles
apgūstamo nozares izvēles kursi
izvēles kursi
kursi
studiju kursu
apjoms
Vispārizglītojošie
studiju kursi
Biznesa un vadības
psiholoģija 2 kp
(Programmā pie nozares
kursiem)

Sociālā psiholoģija 2 kp
(izvēles kurss, obligāts
tiem, kas gatavojas turpināt
studijas bakalaura
programmā)

Sociālā psiholoģija 2 kp
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Sabiedrisko attiecību
pētījumu metodes 3kp
(programmā pie nozares
kursiem)
Latviešu valodas kultūra
2kp
Lietišķā informātika 2kp
Biznesa svešvaloda 4kp
Politoloģija 2kp
Socioloģija 2kp
Prezentācijas iemaņu
treniņš 3 kp

Uzņēmējdarbības
ekonomika 2kp
Projektu vadības pamati
2kp
Civilā aizsardzība 1 kp

Sociālo pētījumu metodes 2
kp
Valodas teorija un prakse 2
kp
Biznesa izlūkošana 2 kp

Profesionālā latviešu
valoda 3 kp
Lietišķā informātika 2kp

Profesionālā leksika(angļu
val.) 6 kp
Valsts pārvalde un
starptautiskās attiecības 2
kp
Filozofija 2 kp
Runas prasme un
starppersonu komunikācija
3 kp
Menedžments 2 kp
Komercdarbība 2 kp

Lietišķā komunikācija un
rakstība svešvalodā 3 kp
Politoloģija 2 kp

Projektu vadība 2 kp

Projektu vadība 2 kp

Civilā aizsardzība 2 kp
Finanšu vadība un
grāmatvedība 2 kp
Rakstīšana un rediģēšana 3
kp

Socioloģija 2 kp
Retorika un prezentācijas
prasme 2 kp
Menedžments 2k
Tautsaimniecība 2 kp

Iespējas izvēlēties izvēles
kursu Verbālā un neverbālā
komunikācija,

Lietišķā etiķete un
protokols 2kp
Ar komunikāciju
saistīti kursi
Mārketings 4kp

Mārketings 2 kp

Komunikācijas pamati 4kp

Komunikācijas vadība 3 kp

Sabiedrisko attiecību
Sabiedrisko attiecību
plānošanas un organizēšana teorija un prakse 3 kp
4kp
Žurnālistikas pamati 3 kp
Žurnālistika un mediju
attiecības 3 kp
Attiecības ar plašsaziņas
līdzekļiem 3 kp
Sabiedrisko attiecību darba
metodes 4 kp
Reklāma 4kp
Reklāma 3 kp
Sabiedrisko attiecību
juridiskie aspekti 3 kp

Sabiedrisko attiecību
juridiskie aspekti (izvēles

Mārketings, mārketinga
komunikācija (kopā 6 kp)
Ievads komunikācijas
teorijās 2 kp
Sabiedrisko attiecību
stratēģija un taktika 3 kp
Žurnālistikas pamati 3 kp
Masu komunikācija 3 kp
Sabiedriskās attiecības 3 kp
Reklāmas teorija un prakse
3 kp
Sabiedrisko attiecību
tiesiskie aspekti 3 kp
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kurss) 2 kp
Komunikācijas ētika 2 kp
(izvēles kurss, obligāts
tiem, kas gatavojas turpināt
studijas bakalaura
programmā)
Globalizācija, Eiropas
integrācija un starpkultūru
saskarsme
Producēšana 2 kp( izvēles
kurss)

Kopīgie vai līdzīgie
nozares kursi

Atšķirīgie kursi un
to apjoms

Prakses
Gala pārbaudījums

Mārketings, Komunikācijas
pamati (vadība, teorijas),
Reklāma, Sabiedriskā
attiecības, Žurnālistika,
Mediju attiecības,
Sabiedrisko attiecību
juridiskie aspekti,
Prezentācijas iemaņu
treniņš (Runas prasme,
Retorika un prezentācijas
prasme)
RPIVA nav kursa ētikā,
ētikas tēmas iekļautas kursā
„Sabiedrisko attiecību
darba metodes”, RPIVA
nav kursu menedžmentā.
Turībā ir kursi Finanšu
vadībā un grāmatvedībā un
Lietišķajā etiķetē.
16 kp, 3 prakses
2 prakses, 16 kp
Kvalifikācijas darbs 8 kp
Valsts pārbaudījums 8 kp
(tiek kārtots kvalifikācijas
eksāmens, kura sastāvdaļa
ir kvalifikācijas darba
izstrādāšana un
aizstāvēšana)

Biznesa ētika 2 kp

Iespējas izvēlēties izvēles
kursus: Komunikācija evidē, Reputācijas vadība,
Organizāciju psiholoģija

2 prakses 16 kp
Diplomdarbs 8 kp

Analizējot tabulā atspoguļotos datus, var secināt, ka programmas ir saturā līdzīgas.
Ļoti līdzīgi ir RPIVA un Alberta koledžas vispārizglītojošie studiju kursi un arī ar
komunikāciju saistītie studiju kursi. Atšķirība ir tā, ka RPIVA nav ētikai un
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menedžmentam veltītu atsevišķu kursu, toties Alberta koledžas programmā nav kursa
Civilajā aizsardzībā.
BA „Turība” Pirmā līmeņa programma „Sabiedriskās attiecības” ir atšķirīgāka no
RPIVA programmas nekā Alberta koledžas programma. Turības programmā ir kursi
Filozofijā, Finanšu vadībā un grāmatvedībā, Rakstīšanā un rediģēšanā, Lietišķajā
etiķetē un protokolā, kādu nav ne RPIVA, ne Alberta koledžā. Savukārt Turības
programmā nav Lietišķās informātikas, Pētniecības metožu, Socioloģijas kursu. Arī
kursu, kas veltīti tieši specialitātei – sabiedriskajām attiecībām – ir mazāk nekā
RPIVA un Alberta koledžā. Turībā ir tikai viens kurss, kura nosaukums ir saistīts ar
sabiedriskajām attiecībām – Sabiedrisko attiecību teorija un prakse 3 kp apmērā,
kamēr RPIVA ir 2 sabiedrisko attiecību kursi un atsevišķs kurss Attiecības ar
plašsaziņas līdzekļiem kopā 11 kp apmērā. Alberta koledžā ir 2 Sabiedrisko attiecību
kursi 6 kp apmērā un kurss Masu komunikācijas 3 kp apmērā.
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5.Pielikums Studiju plāni
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Psiholoģijas fakultāte
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
“Sabiedriskās attiecības” (41342)

Uzņemšanas gads
2008.
Studiju ilgums 2 gadi
5 mēneši
Programmas direktore
lekt.J.Veinberga

4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

13.
14.

18

18

19

19

18

Biznesa
svešvaloda
Mārketinga
komunikācija

2

Sociālā
psiholoģija
Uzņēmējdarbī
bas vadība
Latviešu
valodas un
runas kultūra
Lietišķā
informātika
Socioloģija
Politoloģija
Biznesa un
vadības
psiholoģija
Civilā
aizsardzība
Nozares
studiju kursi
Ievads
sabiedriskajās
attiecībās
Sabiedrisko
attiecību
teorētiskie
pamati

2

Atbildīgā
katedra
Docētāji

Aizstāvē
šana

Eksāmens

Ieskaite

6.semstris

3.kurss Pārbaudījums
2010./20 (semestris)
11.
stud.gad
s

Kredītpunkti

Kopā
kredītpunkti
Vispārizglītoj
ošie studiju
kusi
Komunikācija
s pamati

2.kurss
2009./20
10.
stud.gads

Kontaktstun
das

5.semstris

3.

4.semstris

2

1.kurss
2008./2009.st
ud.gads

3.semstris

1.

Studiju kurss

2.semstris

N
p.k

1.semstris

Studiju plāns (nepilna laika klātiene)

92
30

4
2
2

2

1

32

4

ISP*

1

2

32

4

V

3

4

32

4

ISP

16

2

ISP

3

24

3

U

1

16

2

V

2

32

4

IDZ

4
4

16
16
16

2
2
2

ISP
ISP
ISP

1
3

2
2

2

1

2

2
2
2
1

3

8

1

IDZ

38
2

1
4

2

16

2

ISP

32

4

ISP
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15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Attiecības ar
plašsaziņas
līdzekļiem
Sabiedrisko
attiecību
darba metodes
Sabiedrisko
attiecību
pētījumu
metodes
Žurnālistikas
pamati
Sabiedrisko
attiecību
juridiskie
aspekti
Prezentācijas
iemaņu
treniņš
Sociālpsiholo
ģiskais video
treniņš
Reklāma
Projektu
vadības
pamati
Izvēles
studiju kursi
Prakses
Prakse
organizācijā
Intervēšanas
prakse
Gadījumu
izpētes prakse
Kvalifikācijas
prakse
Valsts
noslēguma
pārbaudījum
s
Kvalifikācijas
darbs

3

4

24

3

ISP

3

3

24

3

ISP

3

3

24

3

ISP

2

32

4

ISP

4

24

3

ISP

3

32

4

ISP

1

32

4

ISP

5

32

4

ISP

4

16

2

VZ

16

2

4
3

4
4
4
2
2
4
4
4
4

5
3

16
4

ISP

2

4

ISP

4

4

ISP

5

4

ISP

8

8

5

8

ISP

Saskaņots Psiholoģijas fakultātes Domes sēdē
2010.gada 17.februārī
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Psiholoģijas fakultāte
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
“Sabiedriskās attiecības” (41342)

Uzņemšanas gads 2010.
Studiju ilgums 2 gadi 3 mēneši
Programmas direktore
lekt.
J.Veinberga

6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

18

8

0

Kredītpunkti

18

Kontaktstundas

18

Atbildīgā
katedra
Docētāji

Pārbaudījums
(semestris)

Aizstāvē
šana

18

3.kurss
2012./2013.
stud.gads

Eksāmens

Kopā
kredītpunkti
Vispārizglītojošie
studiju kusi
Biznesa
svešvaloda
Prezentācijas
iemaņu treniņš
Uzņēmējdarbības
ekonomika
Latviešu valodas
kultūra I
Lietišķā
informātika
Socioloģija
Politoloģija
Projektu vadības
pamati
Civilā aizsardzība
Nozares studiju
kursi
Komunikācijas
pamati
Sabiedrisko
attiecību
plānošana un
organizēšana
Attiecības ar
plašsaziņas
līdzekļiem
Sabiedrisko
attiecību darba
metodes
Biznesa un
vadības
psiholoģija
Sabiedrisko
attiecību pētījumu
metodes
Žurnālistikas
pamati
Sabiedrisko
attiecību

2.kurss
2011./2012.
stud.gads

Ieskaite

6.semstris

5.

5.semstris

4.

4.semstris

2.

1.kurss
2010./2011.
stud.gads

3.semstris

1.

Studiju kurss

2.semstris

N
p.k

1.semstris

Studiju plāns (nepilna laika klātiene)

80
20

2

2

1

3

2

2

32

4

V

32

3

ISP

2

2

24

2

U

2

1

16

2

V

2

1

32

2

IDZ

2
2

16
16
16

2
2
2

ISP
ISP
VZ

4

8

1
36

IDZ

1

16

4

ISP

2

32

4

ISP

4

32

3

ISP

3

32

4

ISP

4

16

2

ISP

3

24

3

ISP

2

32

3

ISP

3

32

3

ISP

2

2

2
2
1
4
4

3
4
2
3
3
3
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juridiskie aspekti
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Mārketings
Reklāma
Izvēles kurss
Prakses
Gadījumu izpētes
prakse
Prakse
organizācijā
Kvalifikācijas
prakse
Valsts noslēguma
pārbaudījums
Kvalifikācijas
darbs

4

3
4

4
2

32
32

ISP

3

4
4
2
16
4

2

4

ISP

4

8

ISP

3

4
4
8

ISP

8
8

5

8

ISP

Saskaņots Psiholoģijas fakultātes Domes sēdē
2010.gada 17.februārī
*Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra – ISP
Valodu katedra - V
Uzņēmējdarbības katedra – U
Informātikas un dabas zinātņu katedra – IDZ
Vadībzinātņu katedra - VZ
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6. Pielikums
Studiju programmas infrastruktūras nodrošinājums un bibliotēka
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Infrastruktūras nodrošinājums
Telpu nodrošinājums
2
RPIVA kopējā telpu platība ir 7758 m :
1. Telpas Rīgā:
2

1.1. 2254 m - studiju telpas;
2

1.2. 1618 m - darba kabineti.
2.

Telpas RPIVA filiālēs:
2

2.1. 3810 m - studiju telpas;
2

2.2. 319 m - darba kabineti.
1.tabula RPIVA telpu sadalījums

7.līnija 1
RPIVA
filiāles

Stud.gads

2009./2010.

2008./2009.

Stud.gads

2009./2010.

stud.gads

auditorijās

Platība, m
2008./2009.

Stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

Stud.gads

2009./2010.

stud.gads

Vietu skaits
2

Telpu skaits

Platība, m
2008./2009.

Stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

Telpu skaits

Imantas

Darba kabineti
2

stud.gads

Studiju telpas

35

36

2221

2254

55

55

1618

1618

1442

1470

83

83

3810

3810

12

12

319

425

2591

2591

Tehniskais nodrošinājums:
2.tabula Studiju procesa tehniskais nodrošinājums
2008./2009.
2009./2010.
studiju gads

studiju gads

TV uztvērējs

21

20

Video/DVD atskaņotājs

23

23

Kodoskops

39

39

Ekrāns

31

35

Videokamera

11

11

Radio ar kasešu vai CD atskaņotāju

49

49

Mūzikas centrs

10

10

Kopētājs

23

23

Fakss

14

14

Video projektors

35

35

Autotransports

7

7

Portatīvais dators

39

39
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Interaktīvā tāfele

3

3

Fotoaparāts

9

9
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Infrastruktūras nodrošinājums filiālēs
ALŪKSNES FILIĀLE
1.Ēkas infrastruktūras nodrošinājums
RPIVA Alūksne filiāle atrodas Alūksnē, Pils ielā 21, LV 4301. Telpas tiek nomātas
no SIA „B&Co” līgums Nr. 4-2005/26, līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gadam, SIA
GBVJ” līgums Nr. 4-2004/63, noslēgts līdz 2014.gadam.
2.Telpu nodrošinājums
Kopējā telpu platība 414,1 m2.
1.tabula RPIVA Alūksnes filiāles telpu sadalījums

Alūks

8

8

341

3

3

Vietu skaits

66,5

240

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

66,5

auditorijās
2008./2009.

2

Platība, m
2008./2009.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

341

Telpu skaits

stud.gads

2

Platība, m
2008./2009.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

Telpu skaits

Darba kabineti

2008./2009.

Studiju telpas

240

nes
filiāle
2.tabula RPIVA Alūksnes filiāles studiju procesa tehniskais nodrošinājums
2008./2009.
2009./2010.
studiju gads

studiju gads

TV uztvērējs

2

2

Video/DVD atskaņotājs

1

1

Kodoskops

3

3

Ekrāns

1

1

Radio ar kasešu vai CD atskaņotāju

3

3

Mūzikas centrs

1

1

Kopētājs

1

1

Fakss

1

1

Video projektors

2

3

Auto transports

1

1

Videokamera

-

1
252

Portatīvais dators

2

3

3.Bibliotēka
RPIVA Alūksnes filiāles bibliotēkas fonds:
Ekonomika, bizness-2710
Ekonomika, komercdarbība
Mārketings
Menedžments
Finanses, grāmatvedība
Statistika
Sabiedriskās attiecības
Ergonomika
Psiholoģija-1190
Vispārīgā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Personības psiholoģija
Komunikācija

2008./2009.
250
76
69
100
38
59
64

2009./2010.
298
88
87
112
46
88
64

2008./2009.

2009./2010.

64
7
97
36

86
9
97
41
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BAUSKAS FILIĀLE
1.Ēkas infrastruktūras nodrošinājums
RPIVA ir noslēgusi līgumu Nr. 4/-2004/55 ar Bauskas 2. Vidusskolu (Bauska, Dārza 9)
par telpu nomu, līgums noslēgts uz laiku līdz 2014. gada 30. jūnijam.
Ēka atrodas Bauskas pilsētas centrā, stratēģiski svarīgā vietā. Pie ēkas ir automašīnu
stāvvieta, līdz Bauskas autoostai ir 300m, ēkā darbojas ēdnīca, kurā iespējams paēst
pusdienas. Ēkā atrodas Bauskas 2. vidusskola, kurā skolēnu skaits ir ap 600, RPIVA
vajadzībām tiek izmantotas klašu telpas, skolas zāle, rekreācijas telpas. Skola ir atvēlējusi
divas klases telpas pastāvīgai lietošanai- RPIVA Bauskas filiāles bibliotēkai un RPIVA
datorklasei, kurā ir iekārtotas 16 datorapmācību vietas. Studentiem ir iespēja lietot datorus
gan bibliotēkā- 3 gb., gan datorklasē 16 gb.
2.Telpu nodrošinājums
Kopējā telpu platība 1200m2.
3..tabula RPIVA Bauskas filiāles telpu sadalījums

Bausk

21

12

600

3

2

Vietu skaits

69

30-40

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

63

auditorijās
2008./2009.

2

Platība, m
2008./2009.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

1200

Telpu skaits

stud.gads

2

Platība, m
2008./2009.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

Telpu skaits

Darba kabineti

2008./2009.

Studiju telpas

Vidēji

as

25

filiāle

4.tabula RPIVA Bauskas filiāles studiju procesa tehniskais nodrošinājums
2008./2009.
2009./2010.
studiju gads

studiju gads

TV uztvērējs

1

1

Video/DVD atskaņotājs

1

1

Kodoskops

4

4

Ekrāns

3

4

Radio ar kasešu vai CD atskaņotāju

2

2
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Mūzikas centrs

1

1

Kopētājs

1

1

Fakss

1

1

Videoprojektors

3

4

Portatīvais dators

3

4

Fotoaparāts

1

1

3.Bibliotēka
RPIVA Bauskas filiāles Bibliotēkas fonds:
Ekonomika, bizness-2710
Ekonomika, komercdarbība
Mārketings
Menedžments
Finanses, grāmatvedība
Statistika
Sabiedriskās attiecības +vadības teorijas
Ergonomika

2008./2009.
224
22
8
12
4
165
11

2009./2010.
235
26
17
26
13
200
12

Psiholoģija-1190
Vispārīgā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Personības psiholoģija
Vecumposmu psiholoģija
Komunikācija + SA + vadības teorijas

2008./2009.
154
1
9
74
Skat. iepriekšējo
Sab. att. un
vadības teorijas.

2009./2010.
159
3
10
79
200
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CĒSU FILIĀLE
1.Ēkas infrastruktūras nodrošinājums
Cēsu filiāle atrodas Lielā Katrīnas ielā 2, Cēsīs, LV – 4100. Ēka ar tai piederošo zemes
gabalu, ir ierakstīta Zemes grāmatā uz IZM vārda un nodota lietošanā RPIVA.
2.Telpu nodrošinājums
Kopējā telpu platība 1447 m2.
5.tabula RPIVA Cēsu filiāles telpu sadalījums

15

613

613

10

10

Vietu skaits

163

495

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

163

auditorijās
2008./2009.

2

Platība, m
2008./2009.

stud.gads

Telpu skaits
2009./2010.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

15

Platība, m

stud.gads

2

Telpu skaits

Cēsu

Darba kabineti

2008./2009.

Studiju telpas

495

filiāle
Bibliotēka (ieskaitot krātuvi) - 49m2
Lasītava - 33m2
6.tabula RPIVA Cēsu filiāles studiju procesa tehniskais nodrošinājums
2008./2009.
2009./2010.
studiju gads

studiju gads

TV uztvērējs

2

2

Video atskaņotājs

2

2

Kodoskops

4

4

Ekrāns

3

3

Radio ar kasešu vai CD atskaņotāju

6

6

Kopētājs

1

1

Fakss

1

1

Video projektors

2

3

Auto transports

1

1

Portatīvais dators

2

3

3.Bibliotēka
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RPIVA Cēsu filiāles bibliotēkas fonds:
Ekonomika, bizness-2710
Ekonomika, komercdarbība
Mārketings
Menedžments
Finanses, grāmatvedība
Statistika
Sabiedriskās attiecības
Ergonomika
Kopā:

2007.
182
72
99
74
10
26
14
477

2008./2009.
215
96
120
87
10
119
16
663

2009./2010.
245
112
131
112
12
196
18
826

Psiholoģija-1190
Vispārīgā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Personības psiholoģija
Vecumposmu psiholoģija
Komunikācija
Pedagoģiskā psiholoģija
Kopā:

2007.
45
65
127
99
92
13
441

2008./2009.
52
65
136
114
115
14
496

2009./2010.
54
68
142
126
120
15
525

Dažāda literatūra-9500
Lietvedība
Informācijas tehnoloģijas
Medicīna
Kultūra, kultūras vēsture
Daiļliteratūra, bērnu literatūra
Valodniecība
Matemātika
Dabaszinātnes
Filozofija
Kopā:

2007.
23
60
109
159
175
63
38
32
161
820

2008./2009.
28
60
114
168
178
72
41
42
172
842

2009./2010.
32
65
114
168
178
83
41
42
176
899

Pieejamā periodika 2010.gadā : laikraksti:”Diena”, „Druva”; žurnāli:”Psiholoģijas Pasaule”,
„Office Manager”, „Kabinets”, „Kapitāls”.
Ir sadarbības līgumi ar Cēsu pilsētas bibliotēku, Limbažu pilsētas bibliotēku un
Vidzemes Augstskolas bibliotēku .
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KULDĪGAS FILIĀLE
1.Ēkas infrastruktūras nodrošinājums
RPIVA ir noslēgusi Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Kuldīgas pilsētas Domi par
telpu nomu Kalna ielā 19, Kuldīgā. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2022.gada
31.jūlijam.
2.Telpu nodrošinājums
Kopējā telpu platība- 1394,0 m2
7.tabula. RPIVA Kuldīgas filiāles telpu sadalījums
Vietu skaits
2

stud.gads

2009./2010.

2008./2009.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

auditorijās

Platība, m
stud.gads

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

stud.gads

2009./2010.

stud.gads

2008./2009.

skaits

Telpu skaits
stud.gads

2

Platība, m

2008./2009.

Telpu

Darba kabineti

2008./2009.

Studiju telpas

Kul
dīg
as

12

13

480,3

575,1

4

4

77,8

77,8

15-60

15-120

filiā
le
8.tabula. RPIVA Kuldīgas filiāles studiju procesa tehniskais nodrošinājums
2008./2009.
2009./2010.
studiju gads
TV uztvērējs
Video/DVD atskaņotājs
Kodoskops
Ekrāns
Radio ar kasešu vai CD atskaņotāju

studiju gads

2

2

2

2

3

3

11

12

6

2
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Mūzikas cents
Kopētājs
Fakss
Video projektors
Portatīvais dators

1

1

1

1

1

1

3

4

3

4

3.Bibliotēka
RPIVA Kuldīgas filiāles bibliotēkas fonds:
Ekonomika, bizness-2710
Ekonomika, komercdarbība
Mārketings
Menedžments
Finanses, grāmatvedība
Statistika
Sabiedriskās attiecības
Ergonomika

2008./2009.
154
68
42
145
32
18
12

2009./2010.
182
72
48
158
36
29
17

Psiholoģija-1190
Vispārīgā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Personības psiholoģija
Komunikācija

2008./2009.
48
26
64
38

2009./2010.
55
29
69
43

Dažāda literatūra-9500
Lietvedība
Informācijas tehnoloģijas
Kultūra, kultūras vēsture
Daiļliteratūra, bērnu literatūra
Valodniecība
Dabaszinātnes
Filozofija

2008./2009.
28
44
26
12
64
15
28

2009./2010.
36
61
28
19
74
17
29

Pieejamā periodika:





Latvijas Ekonomists”
„Bilance”
„Grāmatvedība & Ekonomika”
„E-Pasaule”
259









„Uzņēmējdarbības Biļetens”
„Diena”, „Dienas Bizness”
„Kapitāls”
„Kabinets”
„Office Manager”
„ Biznesa psiholoģija”
„ Izglītība un Kultūra”

Sadarbība ar Kuldīgas pilsētas galveno bibliotēku (Sadarbības līgums)
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TUKUMA FILIĀLE

1.Ēkas infrastruktūras nodrošinājums
RPIVA ir noslēgusi līgumu Nr. 4-2004/47 ar SIA „Nekustamo īpašumu aģentūru
„Nīta”, Pils iela 14 par telpu nomu, līgums noslēgts uz laiku līdz 2014. gada 15.augustam.
2.Telpu nodrošinājums

2008./2009.
stud.gads

2009./2010.
stud.gads

3

2009./2010.
stud.gads

2009./2010.
stud.gads

3

319,2 319,2

2008./2009.
stud.gads

2008./2009.
stud.gads

7

2009./2010.
stud.gads

7

2008./2009.
stud.gads

2009./2010.
stud.gads

Tuku
ma
filiāle

Studiju telpas
2
Telpu skaits
Platība, m

9.tabula RPIVA Tukuma filiāles telpu sadalījums
Darba kabineti
Vietu skaits
2
auditorijās
Telpu skaits Platība, m

2008./2009.
stud.gads

Kopējā telpu platība 422,2 m2.

103,2 103,2

196

196

10.tabula RPIVA Tukuma filiāles studiju procesa tehniskais nodrošinājums
2008./2009.
2009./2010.
studiju gads studiju gads
TV uztvērējs

2

2

Video/DVD atskaņotājs

1

2

Kodoskops

3

1

Ekrāns

3

3

Radio ar kasešu vai CD atskaņotāju

5

6

Mūzikas centrs

1

0

Kopētājs

1

1

Fakss

1

1

Video projektors

2

2

Portatīvais dators

2

2
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3.Bibliotēka
RPIVA Tukuma filiāles bibliotēkas fonds:
Ekonomika, bizness-2710
Ekonomika, komercdarbība
Mārketings
Menedžments
Finanses, grāmatvedība
Statistika
Sabiedriskās attiecības
Ergonomika
Psiholoģija-1190
Vispārīgā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Personības psiholoģija
Komunikācija
Dažāda literatūra-9500
Lietvedība
Informācijas tehnoloģijas
Kultūra, kultūras vēsture
Daiļliteratūra, bērnu literatūra
Valodniecība
Matemātika
Dabaszinātnes
Filozofija

2008./2009.
213
38
15
19
14
185
10
2008./2009.
78
8
64
167
2008./2009.
24
36
165
17
247
17
5
102

2009./2010.
304
78
115
74
14
84
44
2009./2010.
78
8
66
167
2009./2010.
38
39
165
17
247
18
5
102

Pieejamā periodika - „Diena”, „Izglītība un kultūra”, „Neatkarīgās Tukuma ziņas”,
„Kapitāls”.
Noslēgti sadarbības līgumi ar Tukuma pilsētas bibliotēku un Izglītības pārvaldes bibliotēku.
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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 430 m2. Studentiem Imantas 7.līnijā 1 ir pieejama lasītava ar 70
lasītāju vietām un 15 brīvpieejas datoriem.
RPIVA fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35% - krievu valodā, 15% - angļu valodā,
5% - citās valodās.
2008./2009.studiju gadā RPIVA bibliotēkā pieejamā periodika ir:













Diena
Izglītība un kultūra
Latvijas Vēstnesis
Biznesa psiholoģija
Direktors
Mērķis
Mūzikas saule
Office Manager
The Economist
Ilustrētā zinātne
British Journal of Social Psychology
Methodology

Filiālēs pieejama arī reģionālā periodika un laikraksti.
Datu bāzes: EBSCO, APA GOLD, NOZARE, LETA, Britannica Online, Rubricon,
Sage, Emerald
Kā arī:
Augstskolas, bibliotēkas
Latvijas
Latvijas
Latvijas
Latvijas
Latvijas

Nacionālā bibliotēka
Akadēmiskā bibliotēka
Universitāte
Lauksaimniecības Universitāte
Akadēmisko bibliotēku asociācija

RPIVA bibliotēkas elektroniskais katalogs
Meklēšanas dienesti
www.google.lv
Elektronisko žurnālu meklētājs
(~7000 nosaukumu, meklēt var pēc nosaukuma, atslēgvārdiem, meklēt tikai bezmaksas resursus
utt.)
http://ejournal.coalliance.org/
Rakstu meklētājs
http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml
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Informācijas meklētājs
http://infofinder.cgiar.org/
Latvijas Valsts arhīva digitālās publikācijas
Elektroniskie žurnāli
Elektronisko žurnālu bibliotēka
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
http://reenic.utexas.edu/reenic/creees/outreach/Maps/maps.html
Informācija par valstīm (Austrumeiropa, Centrāleiropa, bijušās PSRS valstis)
http://reenic.utexas.edu/reenic/regions/index.html
Socioloģija
http://www.sociology.org/contents.html
http://www.socresonline.org.uk/
Zinātnes
http://bestofscience.free.fr/
E-žurnāli dažādās zinatņu nozarēs (bezmaksas):
http://www.clair.ait.ac.th/FreeEJournalsByTitle.htm#d
(vide, inženierzinātnes, lauksaimniecība, bioloģija, arhitektūra, ķīmija, datorzinātne, matemātika,
bibliotekzinātne u.c.)
http://www.lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html
(psiholoģija, bizness, ekonomika, bioloģija, vide, veselība, medicīna, fizika, socioloģija u.c.)
http://e-jis.ncsi.iisc.ernet.in/freejframe.htm
(bioloģija, lauksaimniecība, medicīna, ķīmija, ģenētika, datorzinātne, fizika u.c.)
http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals
(māksla, sociālās zinātnes, muzeji, vēsture, arheoloģija, zinātnes u.c.)
Vārdnīcas
http://www.yourdictionary.com
(tulkojošas, skaidrojošas, sinonīmu, tezauri, daudzvalodu u.c.)

Bibliotēkas fonds
Ekonomika, bizness-2710
Ekonomika, komercdarbība
Mārketings
Menedžments
Finanses, grāmatvedība
Statistika
Sabiedriskās attiecības
Ergonomika

2008./2009.
10800
3330
2950
2590
1690
3840
1400

2009./2010.
11765
3595
3605
2695
1830
4020
1475

28985
Psiholoģija-1190
Vispārīgā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture

2008./2009.
2500
2000

2009./2010.
2985
2070
264

Personības psiholoģija
Komunikācija

2500
1280

2610
1345

Dažāda literatūra-9500
Lietvedība
Informācijas tehnoloģijas
Kultūra, kultūras vēsture
Daiļliteratūra, bērnu literatūra
Valodniecība
Matemātika
Dabaszinātnes
Filozofija

2008./2009.
1090
630
500
2500
1250
1100
1050
850

2009./2010.
1165
660
530
2500
1285
1140
1075
870
9765
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7. Pielikums
Darba devēju, studējošo un absolventu aptaujas anketu paraugi

266

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Aptaujas mērķis ir rast iespēju iepazīties ar studentu vērtējumu par konkrētu studiju programmu un docētāju
darba kvalitāti 2009../2010.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.
1. Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
2. Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
3. Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt profesionālās prasmes un iemaņas.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
4. Nodarbību laika plānojums.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
5. Iespējas iegūt informāciju par nodarbībām u.c. studentam svarīgu informāciju.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
6. Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība RPIVA bibliotēkā un datu bāzēs.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
7. Studentu nodrošinājums ar izdales materiāliem u.c. metodiskajiem līdzekļiem.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
8. Auditoriju iekārtojums un tehniskais nodrošinājums.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
9. Augstskolas personāla attieksme pret studentiem.
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Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
10. Jūsu apmierinātība ar šīs studiju programmas izvēli.
Ļoti labi
Labi
Apmierinoši
Vāji
11. Vai paralēli studijām Jūs strādājat darbu atbilstoši izvēlētai profesijai?
Strādāju atbilstoši
Strādāju līdzīgā profesijā
Strādāju neatbilstoši
Nestrādāju
Studiju kurss
1. kurss

2. kurss

3. kurss

Filiāle ______________________________________________________
Paldies par atsaucību!
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA

APTAUJAS ANKETA PROGRAMMĀ „SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS”
Aptaujas mērķis ir rast iespēju iepazīties ar absolventu vērtējumu par konkrētu studiju programmu 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.

I Atzīmējiet, kā Jūs vērtētu doto studiju programmu kopumā?
 ļoti labi  labi  apmierinoši  neapmierinoši

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)





izvēle studēt RPIVA;
studiju programma (studiju kursu saraksts un apjoms);
auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums;
studentu nodrošinājums ar literatūru, izdales materiāliem u.c. metodiskajiem
līdzekļiem;

Citi
pozitīvi,
negatīvi
aspekti
(lūdzu,
nosauciet)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
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. Lūdzu, novērtējiet studiju procesa kopējo kvalitāti, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu!
Sniegto teorētisko un praktisko
zināšanu kvalitāte:

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

Mācību spēku profesionalitāte:

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

Iegūtās izglītības konkurētspēja darba
tirgū

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

5.
Lūdzu, miniet galvenos ieguvumus studiju laikā:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________
6. Vai vēlaties turpināt sadarbību ar augstskolu, miniet, kādā veidā:
__ studēt topošajā RPIVA bakalaura programmā „Sabiedriskās attiecības”
__ varu piedāvāt prakses vietas RPIVA studentiem;
Cits variants___________________________________________________________.
7. Vai ir zināšanas, pēc kurām Jūs izjūtat vajadzību un kuras nepiedāvā studiju programma?
Jā ____
Nē___
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Ja jā, lūdzu, uzrakstiet, kādas_________________________________________________
8.Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________
9. Kā Jūs vērtējat savas izredzes darba tirgū pēc RPIVA absolvēšanas:
A es jau strādāju šajā specialitātē;
B strādāju līdzīgā specialitātē;
C strādāju ar SA nesaistītā specialitātē;
D cits variants
__________________________________________________________________________________.

Paldies par atsaucību!
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
APTAUJAS ANKETA DARBA DEVĒJIEM

Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmas
„Sabiedriskās attiecības” absolventa darbību Jūsu uzņēmumā!
Lūdzu, novērtējiet sava darbinieka prasmes, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu! Anketas tiks izmantotas
studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai!
1. Vai jūs apmierina darbinieka profesionālā sagatavotība darbam?
Laba__

Apmierinoša__

Neapmierinoša__

Lūdzu, novērtējiet savu darbinieku - RPIVA absolventu, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu!
4- ļoti labi, 3 – labi, 2- apmierinoši, 1- neapmierinoši
2. Darbinieka Spējas izmantot
studiju laikā iegūtās zināšanas

praktiski

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

3.

Darbinieka komunikācijas prasmes

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

4.

Prasme izteikt un argumentēt savu
viedokli
Darbinieka prasme strādāt komandā

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

6.

Darbinieka prasme efektīvi plānot un
organizēt savu darbu

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

7.

Darbinieka
vēlme
apgūt
zināšanas
Konkurētspēja darba tirgū

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

augsts līmenis 4__ 3__ 2__ 1__

zems līmenis

5.

8.

jaunas

9. Jūsu ieteikumi studiju programmas pilnveidei:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Kādas darbinieka tālākizglītības aktivitātes Jūs ieteiktu un atbalstītu:
___ kursus, seminārus
(kādus?)_____________________________________________________________;
___ bakalaura studijas (kādā virzienā?)____________________________________________________;

Paldies par atsaucību!
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8.Pielikums Līgumi ar citām augstskolām
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SADARBĪBAS LĪGUMS
par savstarpēju saistību uzņemšanos studiju programmu realizēšanas nodrošināšanā
Rīgā, 2008.gada _15.februārī
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola tās rektores Daces Markus personā, no vienas puses, un
Biznesa augstskola Turība, tās rektora Antona Kiščenko personā, no otras puses, turpmāk saukta katra atsevišķi
– Puse vai kopā – Puses, noslēdz šādu sadarbības līgumu:
Pamatojoties uz Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas un Biznesa augstskolas Turība
sadarbību studiju un pētniecības jomā, Puses savstarpēji apņemas nodrošināt studiju iespējas Biznesa
augstskolas Turība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Sabiedriskās
attiecības” un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmai “Sabiedriskās attiecības” gadījumā, ja kāda no Pusēm pārtrauc iepriekš
minēto studiju programmu realizāciju.
2. Puses apņemas:

1.

2.1. Puse, kas pārtrauc studiju programmas realizāciju, brīdina programmas studentus par šīs vienošanās
nosacījumiem;
2.2. Puse, kas apņemas nodrošināt studiju iespējas studentiem, kuri uzsākuši studijas pārtrauktajā programmā,
pārņem otras Puses saistības attiecībā uz iespēju šiem studentiem apgūt studiju programmu, pārskaitot
atbilstošos kredītpunktus.
3. Studentiem, kuri līdz šim studējuši pārtrauktajā programmā un kuri noslēguši līgumus ar kredītiestādi par
studiju kredītu, šis kredīts tiks nodrošināts pēc saskaņošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz
studiju kredītus.
4. Studentu imatrikulācija:
4.1. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas studentu imatrikulācija Biznesa augstskolā Turība un
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā veiktā studiju apjoma pielīdzināšana Biznesa augstskolā
Turībā realizētajai studiju programmai notiek saskaņā ar Biznesa augstskolā Turība uzņemšanas
noteikumiem un imatrikulācijas kārtību, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.
4.2. Biznesa augstskolā Turība studentu imatrikulācija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā un
Biznesa augstskolā Turība veiktā studiju apjoma pielīdzināšana Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā realizētajai studiju programmai notiek saskaņā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolas uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību, kā arī citiem studiju procesu
reglamentējošiem dokumentiem.
5. Visi grozījumi līgumā izdarāmi, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. Šādas vienošanās stājas spēkā pēc to
parakstīšanas un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Visus strīdus, kas pusēm rodas saistībā ar šo līgumu, Puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās pārrunu ceļā
netiek panākta, Puses strīdus risina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.
8. Puses līgumu var lauzt, ja viena Puse sešus mēnešus iepriekš par to brīdina otru Pusi.
9. Pušu paraksti un juridiskās adreses:
SIA “Biznesa augstskola Turība”
Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskola
PVN maks.reģ.Nr. LV40003135880
Reģ. Nr. 90000013697
Juridiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058
Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
Bankas rekvizīti: a/s Latvijas Unibanka
Banka: Valsts Kase
Konts: LV83 UNLA 0003 0194 6769 1
Kods: TRELLV22
Konts: LV37TREL2150200030100
_________________A.Kiščenko
(paraksts)

_______________D.Markus
(paraksts)
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SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.04/08
Rīga, 2008.g. 23.aprīlī
SIA „ALBERTA KOLEDŽA”, reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr.40003549193, LR
IZM reģ. Nr. 334801552, juridiskā adrese: Skolas ielā 22-5, Rīgā, LV-1010, direktores Oksanas Lentjušenkovas
personā, kas darbojas pamatojoties uz Koledžas nolikumu no vienas puses un
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA (RPIVA), jur.adr.: Rīga, Imantas
7.līnija 1, LV-1083 , tās rektores Daces Markus personā, no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. Ja šī līguma darbības laikā netiek akreditēta vai tiek likvidēta Alberta koledžas īstenotā pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programma „Sabiedriskās attiecības”, RPIVA apņemas nodrošināt
minētās studiju programmas studentiem iespēju turpināt studijas RPIVA īstenotajā programmā
„Sabiedriskās attiecības„.
2. Ja šī līguma darbības laikā tiek akreditēta Alberta koledžas īstenotā pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programma „Sabiedriskās attiecības”, bet netiek pārakreditēta vai tiek likvidēta
RPIVA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Sabiedriskās attiecības”, Alberta
koledža apņemas nodrošināt minētās studiju programmas studentiem iespēju turpināt studijas koledžas
īstenotajā programmā „Sabiedriskās attiecības„.
3. Alberta koledžas studējošo imatrikulācija RPIVA un studiju apjoma pielīdzināšana (priekšmetu
ieskaitīšana) RPIVA īstenotajai programmai „Sabiedriskās attiecības” notiek saskaņā ar RPIVA
uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem
dokumentiem.
4. RPIVA studējošo imatrikulācija Alberta koledžā un studiju apjoma pielīdzināšana (priekšmetu
ieskaitīšana) Alberta koledžā īstenotajai programmai „Sabiedriskās attiecības” notiek saskaņā ar
Alberta koledžas uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību, kā arī citiem studiju procesu
reglamentējošiem dokumentiem.
5. Alberta koledža iesniedza studiju programmu salīdzināšanai un apņemas informēt RPIVA par būtiskam
izmaiņām studiju programmā un studiju procesa organizācijā.
6. RPIVA iesniedza studiju programmu salīdzināšanai un apņemas informēt Alberta koledžu par būtiskām
izmaiņām studiju programmā un studiju procesa organizācijā.
7. RPIVA un Alberta koledža apliecina, ka ir ieinteresētas daudzpusīgā sadarbībā un apņemas iesaistīties
savstarpējā docētāju un studentu pieredzes apmaiņā, lai nodrošinātu augstāku mācību kvalitāti,
piedalīties un savstarpēji atbalstīt līgumslēdzējpušu organizētās zinātniskās konferences un metodiskos
seminārus, sadarboties mācību līdzekļu, metodisko materiālu sagatavošanā un izveidošanā, izstrādāt un
īstenot dažādus projektus.
8. Līgums ir spēka no noslēgšanas brīža un ir noslēgts uz nenoteikto laiku. Līgums var tikt pārtraukts,
pusēm vienojoties, brīdinot par to vismaz 3 mēnešus iepriekš.
9. Šo līgumu var grozīt un/vai papildināt tikai ar Pušu rakstisku vienošanos.
10. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar šo Līgumu, puses risina Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kartībā.
11. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrai pusei – pa vienam eksemplāram.
12. Pušu rekvizīti un paraksti:
SIA ALBERTA KOLEDŽA
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Rīga, Skolas 22-5,
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
Reģ.No 40003549193
Reģ. Nr. 90000013697
Tālr.: 7288824
Tālrunis: 67808010
Fax: 7821692
Rektore
Direktore
Dace Markus___________
Oksana Lentjušenkova______________
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS
AKADĒMIJA
Reģ. Nr.3343000244
Imantas 7.līn.1, Rīga, LV–1083,
tālr.67808010, fakss 67808034, e–pasts rpiva@rpiva.lv

APLIECINĀJUMS
Rīgā
2010.gada.

Nr.

Par akadēmiskā personāla
pamatievēlēšanas vietu
un zinātnisko grādu
Akreditācijai iesniegtajā pirmā līmeņa profesionālās augtākās izglītības programmā
„Sabiedriskās attiecības” doktora zinātniskais grāds ir 50 % no iesaistītā pamatievēlētā
akadēmiskā personāla, kas īsteno programmas obligāto daļu, 70 % no iesaistītā akadēmiskā
personāla, kas īsteno programmas obligāto daļu, RPIVA ir pamatievēlēšanas vieta.

Studiju prorektore

R.Spalva
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10.Pielikums. Programmas dokumentācija un tās atrašanās vieta
N.r.p.
1
2
3
4
5

Dokumenta nosaukums
Licence un akreditācijas lapa
Studiju programma
Studiju plāni
Studiju kursu apraksti
Docētāju CV

6

Prakšu līgumi

7

Prakšu dokumenti

8

Studentu prakšu atskaites
Studentu kvalifikācijas darbi

9

Docētāju un studentu konferenču
materiāli
Katedru zinātniskā darba plāni un
atskaites
RPIVA zinātniskās pētniecības
projektu iesniegumi un atskaites
Studentu patstāvīgie darbi

10
11
12

Sadarbības līgumi un vienošanās
ar mācību un citām iestādēm
Aptauju materiāli

13

RPIVA normatīvie dokumenti

Atrašanās vieta
Prorektora kabinets
Prorektora kabinets
Studiju daļa
Katedrās
Personāla nodaļa un
katedras
Lietvedības nodaļa

Atbildīgais
R.Spalva
R.Spalva
R. Vonda
Katedru vadītāji
Personāla daļa,
katedru vadītaji
I.Miķelsone,

Psiholoģijas fakultātes
lietvedība
Izglītības un sociālās
psiholoģijas katedra
Filiāles
Zinātņu daļa

A.Kalniņa

Pie studiju kursu
docētājiem
Lietvedības nodaļa

Kursu docētāji

Izglītības un sociālās
psiholoģijas katedra
Pie Senāta dokumentācijas,
RPIVA mājas lapā

Katedras vadītāja
I.Tiltiņa
Filiāļu vadītāji
S.Madalāne

I. Miķelsone
Katedras vadītāja
I.Tiltiņa
I.Miķelsone
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11.Pielikums skatāms papīra formā
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