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1. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ mērķi un uzdevumi, pēc augstākās izglītības 

programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 

attieksmju formā 
SPPA profesionālā bakalaura studiju programma „Reklāma un sabiedriskās attiecības“ ir 

veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma, Augstskolu likuma, LR Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu”, SPPA Satversmes un citu normatīvo aktu prasībām par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmām. 

Studiju programmas mērķis:  

Orientēt studentus zināšanu un profesionālo prasmju apguvei, kas nepieciešamas 

efektīvai profesionālajai darbībai un, kas nodrošina nepieciešamo kompetences līmeni 

bakalaura grāda un atbilstošās kvalifikācijas iegūšanai. 

Sagatavot darba tirgum nepieciešamus profesionālus speciālistus reklāmas un sabiedrisko 

attiecību vadīšanā ar padziļinātām humanitārajām zināšanām. Nodrošināt iespēju 

studējošajiem pēc programmas apguves turpināt studijas maģistrantūrā, kā arī nodrošināt 

studējošā personības attīstību studiju gaitā un turpmāk, veicināt viņa kā radošas personības 

veidošanos. 

Studiju programmas uzdevumi: 

• Attīstīt studentu izziņas, mācību un profesionālo motivāciju. 

• Attīstīt prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru patstāvīgai zinātniskai un profesionālai 

darbībai. 

• Attīstīt prasmi patstāvīgi veikt zinātnisko darbu. Studentu pētniecisko darbu organizēt 

SPPA zinātnisko interešu pamatvirzienos. 

• Pilnveidot studentu prasmes adekvāti izmantot galvenās marketinga pētījumu metodes un 

metodikas. 

• Aktivizēt studentu analītiskās spējas un radošo domāšanu. 

• Attīstīt prasmi integrēt dažādos priekšmetos iegūtās zināšanas un izmantot tās praktisku 

uzdevumu risināšanā. 

• Nodrošināt zināšanu un prasmju apguvi trijās sfērās: 

- komunikācija, 

- reklāma, 

- vadībzinības. 

• Izkopt prasmi izstrādāt un vadīt reklāmas un sabiedrisko attiecību projektus. 
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• Attīstīt studējošo spējas darboties vizuālās mākslas un verbālās izpausmes jomās.  

• Nodrošināt apstākļus studējošo radošo spēju attīstībai: radīt idejas, tās attīstīt, materializēt, 

plānot, vadīt un kontrolēt realizācijas gaitu, kā arī īstenot projektu kopumā. 

• Attīstīt studentu pašregulācijas motivāciju un prasmes, sasniegumu motivāciju sociālajā, 

izglītības un personības sfērā. 

• Nodrošināt studentu gatavību reklāmas vai sabiedrisko attiecību menedžera 

profesionālajam darbam un nepieciešamo akadēmisko un profesionālo sagatavotību 

izglītības turpināšanai SPPA vai citās Latvijas un ārzemju augstskolās. 

 Studiju plānotie rezultāti 

Students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst profesionālā bakalaura grādu 

sabiedrības vadībā un reklāmas menedžera vai sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikāciju, 

kas atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesijas 

standartam. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj studentiem patstāvīgi strādāt dažādās 

sabiedriskās darbības sfērās. 

  Zināšanas 

• Zināšanas par komunikācijas procesu būtību, komunikācijas veidiem un to realizāciju 

sabiedrībā. 

• Izpratne par dažādiem mediju kanāliem, to īpatnībām un izmantošanu reklāmas 

komunikācijā. 

• Zināšanas par reklāmas tehnisko sagatavošanu un patērētāju efektīvas uzrunas radīšanas 

priekšnoteikumiem. 

• Padziļinātas zināšanas vadībzinībās: teorijas, organizācijas darba analīze, projektu 

vadīšana, reklāmas un sabiedrisko attiecību vadīšana. 

• Pētnieciskā darba metožu un organizēšanas pārzināšana. 

 Prasmes un iemaņas 

• Komunicēt uz reklāmas psiholoģiskā aspekta bāzes. 

• Sagatavot reklāmas ziņojumu dažādiem medijiem. 

• Veikt pētniecisko darbību un izmantot pētījuma rezultātus mērķauditorijas un 

komunikācijas procesa analīzē un reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņu plānošanā. 

• Plānot, organizēt un vadīt reklāmas un sabiedrisko attiecību projektus.  

 Attieksme: 

• Patstāvīgā studiju darbā attīstīt iemaņas nepārtrauktai savu zināšanu un prasmju 

pilnveidošanai; attīstīt prasmi tās pielietot tālākizglītībā, atbilstoši darba mērķim un 

komunikatīvajā praksē. 

• Radoša un novatoriska pieeja situāciju risināšanai. 
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2. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ organizācija 
 

Studiju programma „Reklāma un sabiedriskās attiecības” ir paredzēta otrā līmeņa 

profesionālā bakalaura pilna un nepilna laika studijām augstākās profesionālās izglītības 

iegūšanai.  

Studiju programmas „Reklāma un sabiedriskās attiecības” apjoms ir 160 kredītpunkti (1 

kredītpunkts atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam), katra studiju gada 

mācību slodzes apjoms pilna laika klātienē – 40 kredītpunkti, nepilna laika klātienē 32 

kredītpunkti. 

Studiju ilgums pilna laika klātienē ir 4 gadi (8 semestri), nepilna laika klātienē – 5 gadi 

(10 semestri). Vienā studiju gadā ir 32 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 40 stundas nedēļā, 

un 6 eksāmenu sesijas nedēļas.  

Pilna laika klātienē līdz 50% no stundu apjoma ir paredzētas kā kontaktstundas un 50% 

- studējošo pastāvīgais darbs. Nepilna laika klātienē docētāja kontaktstundu skaits no stundu 

kopapjoma ir līdz 25%, bet studējošo patstāvīgās studijas, ieskaitot gatavošanos 

pārbaudījumiem un studiju darbu izstrādi, vidēji sastāda ne mazāk kā 75 %. 

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas formas un metodes: lekcijas, semināri, 

praktikumi, projektu darbs priekšmeta ietvaros, treniņi u.c. 

Studijas notiek mācību korpusos Rīgā, kā arī ārpus pilsētas vai ārzemēs. Nodarbības 

notiek gaišās un moderni iekārtotās auditorijās, kas atbilst mūsdienu higiēniskām un 

estētiskām prasībām. Studējošie ir nodrošināti ar studiju darbam nepieciešamo instrumentāriju 

(studiju materiāli un grāmatas, datori, video, audio, fototehnika u.c.). Patstāvīgo darbu 

studenti daļēji veic SPPA Resursu centros. 

Studiju programmu realizē gan akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu, gan arī 

praktiķi ar lielu profesionālā darba pieredzi.  

Studiju process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, 

SPPA Satversmei, kā arī saskaņā ar SPPA Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem 

dokumentiem. 

Sekmīgi absolvējot programmu tiek iegūts bakalaura grāds sabiedrības vadībā un 

reklāmas vai sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikācija. 

 



 7 

2.1. Izmaiņas programmas struktūrā attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā 

Studiju programma tika akreditēta 2007. gada 28. martā (akreditācijas komisijas 2007. 

gada 28. marta lēmums Nr. 2044) un akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim. 

Veicot izmaiņas studiju programmā dotajā pašnovērtēšanas periodā ir respektētas 

Reklāmas un sabiedrisko attiecību programmas vērtēšanas komisijas ekspertu 

rekomendācijas. Studiju programmā ir notikušas izmaiņas, saglabājot nemainīgu kredītpunktu 

skaitu sadaļu ietvaros. 

Studiju programmas izveidošanā orientējāmies uz: 

 pēc satura tuvu priekšmetu integrāciju; 

 profesionalizācijas loģikas pastiprināšanu; 

 studiju materiāla organizācijas pēctecības loģikas pastiprināšanu. 

1. Vispārizglītojošo kursu sadaļā: 

 ieviesti kursi Vizuālās kultūras pamati (6 k. p.) un Verbālās kultūras veidi (8 k. p.). 

 atcelts studiju kurss Politoloģija (2 k. p.), jo atsevišķi kursa jautājumi tiek skatīti 

studiju kursos Sabiedrisko attiecību teorija; Publiskā viedokļa teorija, Informācijas 

sabiedrības teorija. 

 izslēgts studiju kurss Datorzinības, daļēji šī kursa temati tiks skatīti studiju kursā 

Pētnieciskā darba metodoloģija (6 k. p). 

 atcelts studiju kurss Dzimtā valoda (4 k. p), jo vairākus minētā kursa tematus apskata 

kursā Žurnālistikas pamati (6 k. p). 

 atcelts studiju kurss Biznesa ētika, ietverot šī kursa atsevišķus jautājumus studiju kursā 

Vadībzinības (8 k .p.). 

 kursu Lietišķā angļu valoda (8 k .p. ) ir samazināts par 4 kredītpunktiem un nomainīts 

nosaukums uz Svešvaloda (4 k. p.) 

 

2. Nozares teorētisko pamatkursu sadaļā: 

 saglabājot nemainīgu kredītpunktu skaitu, kursam Sabiedriskās attiecības (4 k. p.) ir 

mainīts nosaukums uz Sabiedrisko attiecību teorija (4 k. p.). Minētajā kursā tiks 

apskatīti temati no atceltajiem kursiem Reputācijas vadība (2 k. p.) un Politoloģija (2 

k. p.);  

 palielināts par 2 kredītpunktiem studiju kurss Reklāmas teorija (4 k. p.); 

 ieviests kurss Marketinga pētījumi (2 k. p.), kurā tiks apskatīti daži temati no 

atceltajiem kursiem Socioloģija (2 k. p.) un Pētniecības metodes reklāmā (2 k. p.);  

 palielināts par 4 kredītpunktiem kurss Zinātniski pētnieciskā darba pamati (4 k. p.), kā 

arī kursam mainīts nosaukums uz Pētnieciskā darba metodoloģija (8 k. p.);  
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 palielināts par 4 kredītpunktiem un mainīts nosaukums studiju kursam Žurnālistika (2 

k. p.) uz Žurnālistikas pamati (6 k. p); 

 ieviests kurss Lietišķā saskarsme (2 k. p.), kas nomaina kursu Saskarsmes psiholoģija 

(1 k. p.), tika atcelts kurss Uzvedības etiķete (1 k. p.); 

 izslēgts kurss Mūzika un klusums komunikācijā (2 k. p.); 

 izslēgts studiju kurss Organizāciju psiholoģija (2 k. p.) 

3. Nozares profesionālās specializācijas sadaļā: 

 ieviests kurss Ievads specialitātē (2 k. p.). 

 par 2 kredītpunktiem palielināts un mainīts nosaukums studiju kursam Audiovizuālās 

komunikācijas pamati (4 k. p.) uz Audiovizuālās komunikācijas tehnoloģija (6 k. p).  

 atcelts Referēšanas un anotēšanas kurss (2 k. p.), jo atsevišķi šī kursa jautājumi tiek 

skatīti kursā Pētnieciskā darba metodoloģija (8 k. p.) un Informācijas meklēšanas 

prakses (1 k. p.)ietvaros.  

 palielināts kredītpunktu skaits vadības priekšmetā – Vadībzinības no (2 k. p. uz 8 k. 

p.), ietverot tematus no atceltiem kursiem: Uzņēmējdarbības ekonomika (2 k. p.), 

Likumdošana komercdarbībā (2 k. p.), Autortiesības (1 k. p.) , Grāmatvedība.  

 palielinās par 2 kredītpunktiem kursi Reklāmas projektu vadīšanas pamati (4 k p.) un 

Sabiedrisko attiecību vadīšanas pamati (4 k. p.). 

 atcelts studiju kurss Pētniecības metodes reklāmā (2 k. p.), iekļaujot nepieciešamos 

tematus kursā Marketinga pētījumi (2 k. p.). 

 atcelts kurss Loģika (2 k. p.), jo atsevišķi šī kursa jautājumi tiek skatīti kursā 

Pētnieciskā darba metodoloģija (8 k. p.). 

 pārcelts otrās svešvalodas kurss Lietišķā vācu (krievu, spāņu) (6 k. p.) uz brīvās 

izvēles sadaļu. 

 ieviests kurss Publiskās prezentācijas māksla (2 k. p.), integrējot atceltos kursus -

Retorika un publiskā runa (2 k. p.), Mūzika un klusums komunikācijā (2 k. p.). 

 ieviesti kursi Vizuālās reklāmas izveides tehnoloģija (4 k p.) un Verbālās reklāmas 

izveides tehnoloģija (4 k p.), kuros tiek integrēti temati no atceltiem kursiem: 

Reklāmas teksti (2.k.p.), Krāsu mācība (2 k. p.), Vizuālās mākslas principi (2 k. p.), 

Jaunrades process (2 k. p.), Reklāmas tekstu semantika un pragmatika (2 k. p.), 

Semantika un semiotika (2 k. p.), no brīvās izvēles sadaļas - Datorgrafikas pamati (2 

k. p.). 

 tiek palielināts par 1 kredītpunktu kurss Interneta, TV, preses un radio reklāmas (4 k. 

p.). 
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 izslēgts kurss Latvijas kultūras attīstības tendences (2 k. p.), šī kursa temati tiks 

apskatīti kursos Vizuālās kultūras pamati (6 k. p.) un Verbālās kultūras veidi (8 k. p.) 

vispārizglītojošajā sadaļā. 

4. Brīvās izvēles sadaļā: 

 ieviests kurss Vadības psiholoģija (2 k. p); 

 ieviests kurss Darba psiholoģija (2 k. p); 

 ieviests kurss Seksualitātes un seksuālo attiecību un psiholoģija (2 k. p);  

 atcelts kurss Reklāmas menedžments (4 k. p.); 

 uz nozares profesionālās specializācijas sadaļas pārcelts un mainīts nosaukums kursam 

Brendings (2 k. p.) uz Zīmolvedība (2 k. p.); 

 atcelts kurss Datorgrafikas pamati, jo šī kursa jautājumi tiks skatīti kursā Vizuālās 

reklāmas izveides tehnoloģija (4 k p.) un Fotografēšanas pamati (4 k. p.); 

 atcelti kursi Kultūras vēsture (2 k. p), Ievads sociolingvistikā (2 k. p), Ievads ārzemju 

literatūrā (2 k. p), ES pamatnostādnes (2 k. p), jo atsevišķi šo kursu jautājumi tiks 

izskatīti kursos Vizuālās kultūras pamati (6 k. p.) un Verbālās kultūras veidi (8 k. p.); 

  atcelts kurss Interjera dizains (2 k. p). 

 

2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
Senāta sēdē izstrādāts un apstiprināts Nolikums par speciālistu sagatavošanas procesa 

kvalitātes monitoringu SPPA. Saskaņā ar šo Nolikumu monitorings, vai darba kvalitātes 

novērtējums, notiek desmit virzienos, kuri ietver visas SPPA mācību un saimnieciskās 

darbības jomas. (Dokumentācija atrodas augstskolas kancelejā.) 

SPPA darbojas vienota kvalitātes vadības sistēma, kuras ietvaros ir izstrādāti studiju 

procesa un docētāju darba kvalitātes vērtēšanas kritēriji. 

Šie jautājumi pastāvīgi atrodas augstskolas administrācijas un fakultātes vadības 

uzmanības centrā. Piemēram, augstskolas Zinātniski metodiskās padomes, fakultātes Domes 

un administrācijas sanāksmēs regulāri tiek analizēti: 

Studiju procesa metodiskā nodrošinājuma kvalitāte un pilnība (programmu satura, 

anotāciju, nodarbību plānu, metodisko rekomendāciju aktualitāte, u.c.); 

Apmācības metožu, pasniegšanas kvalitātes efektivitāte: (mācībspēku savstarpēja 

pieredzes apmaiņa studējošo pētnieciskā, projektu un studiju darbu organizācijā; nodarbību 

videoierakstu un savstarpējas nodarbību apmeklēšanas, studējošo un absolventu anketēšanas 

rezultātu analīze); 
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Studējošo vispārīgo mācību un profesionālo pamatprasmju, viņu patstāvīgā darba iemaņu 

apguves līmenis (profesionālās un personiskās izaugsmes dinamika, programmas apgūšanas 

un anketēšanas rezultātu analīze) u.c.  

Operatīva informācijas analīze ļauj izdarīt atbilstošas korekcijas programmas realizēšanā. 

Noteiktas speciālistu sagatavošanas procesa kvalitātes kontroles un kontroles rezultātu 

apkopošanas formas. 

Starpposmu rezultātus rezumē augstskolas administrācija docētāju sanāksmēs un dekanāta 

apspriedēs katra mēneša un katra semestra beigās. Gada beigās notiek programmas stiprās un 

vājās puses, iespējas un attīstības plāni, tiek noformēta beigu atskaite. 

SPPA pastāvīgi tiek izstrādāti normatīvie dokumenti attiecībā uz mācību darba rezultātu 

kontroli.  

• Izstrādāts pedagoģisko testu vienots standarts, notiek organizatorisks darbs studentu 

paškontrolē un savstarpējā kontrolē. 

• Izstrādāts docētāju un studentu mācību darba algoritms, kas virzīts uz viņu darba 

kvalitātes paaugstināšanu. Tas ietver studentu informēšanu semestra sākumā par turpmāko 

mācību un projektu darbu, instrukciju par projektu darbu katra mācību priekšmeta ietvaros, 

ikmēneša testēšanu par mācību literatūras apguvi, analītisko darbu attiecībās students - 

docētājs, students - students, paveiktā darba publisku prezentēšanu studentu konferencēs, kas 

notiek katra semestra beigās. Mācību darba kvalitāte paaugstinās arī pateicoties docētāju 

kontaktiem: pieredzes apmaiņa analizējot nodarbību savstarpējos apmeklējumus, projektu un 

pētniecisko darbu tematu kopēja apspriešanā un studentu patstāvīgā darba ikmēneša rezultātu 

apspriešanā. Liela uzmanība ir veltīta mācību procesa metodiskā nodrošinājuma kvalitātes 

paaugstināšanai: inovācijas projektu darba organizācijā integrēto kursu ietvaros. Ik gadus 

notiek metodisko projektu festivāli, kuros docētāji dalās pieredzē studentu patstāvīgā darba 

organizēšanā un metodiskajā nodrošinājumā. 

 
3. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko 

nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija 

3.1. SPPA psiholoģijas profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Reklāma un sabiedriskās attiecības“ anotācija 
 

Programmas izveidi reglamentējošie normatīvie dokumenti 

LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr. 481 „Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”; 



 11 

Profesijas standarts PS 0225, apstiprināts ar IZM 2003. gada 29.decembra rīkojumu Nr. 

649. (Profesijas standartu sk. 3. pielikumā.) 

Prasības iepriekšējai izglītībai 

Augstskolā var iestāties personas ar vidējo izglītību. Iestājoties augstskolā tiek ņemtas 

vērā centralizēto eksāmenu (CE) atzīmes (latviešu valoda un svešvaloda A-E līmenī). 

Studiju ilgums 

Studiju programma tiek īstenota pilna laika formā 4 gadi (8 studiju semestru laikā) un 

nepilna laika studiju formā – 5 gadi (10 studiju semestru laikā).  

Studiju uzskaites vienība 

Mācību darba uzskaites vienība ir 1 kredītpunkts, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko 

stundu darba apjomam.  

Studiju programmas apjoms 

Studiju programmas apjoms – 160 kredītpunkti (240 ECTS) 

Iegūstamā kvalifikācija 

Absolventi, kuri sekmīgi apguvuši studiju programmu, iegūst profesionālā bakalaura 

grādu sabiedrības vadībā un sabiedrisko attiecību menedžera vai reklāmas menedžera 

kvalifikāciju. 

Atbilstoši novērtēšanas dokumentu noformēšanas prasībām pievienojam precīzi 

noformētu diploma un tā pielikuma paraugu skaties pielikumā Nr. 5. 

Akadēmiskais personāls 

Studiju programmu nodrošina SPPA docētāji ar zinātnisko grādu un praktizējošie 

kvalificēti speciālisti.  
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3.2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Reklāma un sabiedriskās 
attiecības“ 

 
3.2.1. Pilna laika klātienes studijas 
 

Nr. Priekšmeta nosaukums Kop. 
kredītp. 
skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 
veids 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eks. Iesk. 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kredītpunkti) 

 
1. Vizuālās kultūras pamati 6 9 2 2 2      1 2 
2. Verbālās kultūras veidi 8 12 2 2 2 2     2 2 
3. Filozofija 2 3       2  1  
4. Svešvaloda 4 6 2 2       1 1 
 KOPĀ: 20 30 6 6 4 2   2  5 5 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kredītpunkti) 
 
1. Reklāmas teorija 4 6    2 2    1 1 
2. Sabiedrisko attiecību teorija 4 6    2 2    1 1 
3. Masu komunikācijas 

teorijas 
2 3      2   1  

4. Publiskā viedokļa teorijas 2 3     2    1  
5. Informācijas sabiedrības 

teorija 
2 3    2     1  

6. Žurnālistikas pamati 6 9 2 2 2      1 1 
7. Verbālā un neverbālā 

komunikācija 
2 3  2       1  

8. Zīmolvedība 2 3     2    1  
9. Sociālā psiholoģija  2 3     2    1  
10. Lietišķā saskarsme 2 3 2        1  
11. Mārketinga pētījumi 2 3  2       1  
12. Pētnieciskā darba 

metodoloģija 
6 9 2 2 2      1 2 

 KOPĀ: 36 54 6 8 4 6 10 2   12 5 
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 

 
1. Ievads specialitātē 2 3 2        1  
2. Mārketinga komunikācija 4 6   2 2     1 1 
3. Vadībzinības  8 12   2 2 2 2   2 2 
4. Reklāmas psiholoģija 4 6  2 2      1 1 
5. Interneta, TV, preses un 

radio reklāmas 
4 6  2 2      1 1 

6. Publiskās prezentācijas 
māksla 

2 3 2        1  

7. Audiovizuālās 
komunikācijas tehnoloģijas 

6 9   2 2 2    1 2 

8. Verbālās reklāmas izveides 
tehnoloģija 

6 9    2 2 2   1 2 

9. Vizuālās reklāmas izveides 
tehnoloģija 

6 9    2 2 2   1 2 

10. Reklāmas projektu 
vadīšanas pamati 

4 6      2 2  1 1 
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11. Sabiedrisko attiecību 
projektu vadīšanas pamati 

4 6      2 2  1 1 

12. Projektu vadība 4 6     2 2   1 1 
13.  Studiju darbs  6 9  2  2  2   Aizstāv. 
 KOPĀ: 60 90 4 6 10 12 10 14 4  11 14 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
 
1. Attīstības psiholoģija 2 3    2     1  
2. Aktiermeistarība 2 3   2      1  
3. Fotografēšanas pamati 4 6 2 2       1 1 
4. Vadības psiholoģija 2 3       2  1  
5. Darba psiholoģija 2 3      2   1  
6. Seksualitātes un seksuālo 

attiecību psiholoģija 
2 3     2    1  

7. Svešvaloda (franču, vācu, 
krievu)  

6 9   2 2 2    1 2 

 KOPĀ: 6 9           
5. Prakse (26 kredītpunkti) 

Mācību prakse 
1. Informācijas meklēšanas 

prakse 
1 1,5 1         1 

2. Organizatoriskā prakse 
 

2 3  1  1      1 

Profesionālā prakse 
1. Sabiedrisko 

attiecību/reklāmas prakse 
6 9  1  1  1  3 Aizstāv. 

2. Īslaicīgā stažēšanās 3 4,5     1 2   Aizstāv. 
3.  Ilglaicīgā stažēšanās 14 21       9 5 Aizstāv. 
 KOPĀ: 26 39 1 2  2 1 3 9 8  

6. Diplomdarbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
 

1. Diplomdarba izstrādāšana 
un aizstāvēšana 

10 15        10 Aizstāv. 

2. Gala pārbaudījums 2 3        2 1  
 KOPĀ: 12 18        12   

 
 

N
r. 

Priekšmeta nosaukums Semestris Kopējais stundu skaits Kredītpunkti 
Kontaktst. Patst. darbs 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kredītpunkti) 
 
1. Vizuālās kultūras pamati 1 - 3 96 144 6 
2. Verbālās kultūras veidi 1 - 4 128 192 8 
3. Filozofija 7 32 48 2 
4. Svešvaloda 1 - 2 64 96 4 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kredītpunkti) 
 
1. Reklāmas teorija 4-5 64 96 4 
2. Sabiedrisko attiecību teorija 4-5 64 96 4 
3. Masu komunikācijas teorijas 6 32 48 2 
4. Publiskā viedokļa teorijas 5 32 48 2 
5. Informācijas sabiedrības teorija 4 32 48 2 



 14 

6. Žurnālistikas pamati 1-3 96 144 6 
7. Verbālā un neverbālā 

komunikācija 
2 32 48 2 

8. Zīmolvedība 5 32 48 2 
9. Sociālā psiholoģija  5 32 48 2 
10. Lietišķā saskarsme 1 32 48 2 
11. Mārketinga pētījumi 2 32 48 2 
12. Pētnieciskā darba metodoloģija 1-3 96 144 6 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
 
1. Ievads specialitātē 1 32 48 2 
2. Mārketinga komunikācija 3-4 64 96 4 
3. Vadībzinības  3-6 128 192 8 
4. Reklāmas psiholoģija 2-3 32 48 4 
5. Interneta, TV, preses un radio 

reklāmas 
2-3 64 96 4 

6. Publiskās prezentācijas māksla 1 32 48 2 
7. Audiovizuālās komunikācijas 

tehnoloģijas 
3-5 96 144 6 

8. Verbālās reklāmas izveides 
tehnoloģija 

4-6 96 144 6 

9. Vizuālās reklāmas izveides 
tehnoloģija 

4-6 96 144 6 

10. Reklāmas projektu vadīšanas 
pamati 

6-7 64 96 4 

11. Sabiedrisko attiecību projektu 
vadīšanas pamati 

6-7 64 96 4 

12. Projektu vadība 5-6 32 48 4 
13.  Studiju darbs  2-4-6 60 180 6 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
 
1. Attīstības psiholoģija 4 32 48 2 
2. Aktiermeistarība 3 32 48 2 
3. Fotografēšanas pamati 1-2 64 96 4 
4. Vadības psiholoģija 7 32 48 2 
5. Darba psiholoģija 6 32 48 2 
6. Seksualitātes un seksuālo 

attiecību psiholoģija 
5 32 48 2 

7. Svešvaloda (franču, vācu, 
krievu)  

3-5 96 144 6 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
 Mācību prakse     
1. Informācijas meklēšanas prakse 1  40 1 
2. Organizatoriskā prakse 1 - 4  80 2 
 Profesionālā prakse     
1. Sabiedrisko 

attiecību/reklāmas  prakse 
2-4-6-8  240 6 

2. Īslaicīgā stažēšanās 5-6  120 3 
3.  Ilglaicīgā stažēšanās 7-8  560 14 

6. Diplomdarbs un gala pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Diplomdarba izstrādāšana un 

aizstāvēšana 
8  400 10 

2. Gala pārbaudījums 8  80 2 
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3.2.2. Nepilna laika klātienes studijas 
 

Nr. Priekšmeta nosaukums Kop. 
k.p. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 
veids 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kp.) 
 

1. Vizuālās kultūras pamati 6 9 2 2 2        1 2 
2. Verbālās kultūras veidi 8 12  2 2 2 2      2 2 
3. Filozofija 2 3       2    1  
4. Svešvaloda 4 6 2 2         1 1 
 KOPĀ: 20 30 4 6 4 2 2  2    5 5 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36) 
 

1. Reklāmas teorija 4 6    2 2      1 1 
2. Sabiedrisko attiecību 

teorija 
4 6     2 2     1 1 

3. Masu komunikācijas 
teorijas 

2 3    2       1  

4. Publiskā viedokļa teorijas 2 3     2      1  
5. Informācijas sabiedrības 

teorija 
2 3    2       1  

6. Žurnālistikas pamati 6 9 2 2 2        1 1 
7. Verbālā un neverbālā 

komunikācija 
2 3   2        1  

8. Zīmolvedība 2 3       2    1  
9. Sociālā psiholoģija  2 3      2     1  
10. Lietišķā saskarsme 2 3 2          1  
11. Mārketinga pētījumi 2 3   2        1  
12. Pētnieciskā darba 

metodoloģija 
6 9 2 2 2        1 2 

 KOPĀ: 36 54 6 4 8 6 6 4 2    12 5 
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 

 
1. Ievads specialitātē 2 3 2          1  
2. Mārketinga komunikācija 4 6   2 2       1 1 
3. Vadībzinības  8 12     2 2 2 2   2 2 
4. Reklāmas psiholoģija 4 6    2 2      1 1 
5. Interneta, TV, preses un 

radio reklāmas 
4 6    2 2      1 1 

6. Publiskās prezentācijas 
māksla 

2 3 2          1  

7. Audiovizuālās 
komunikācijas 
tehnoloģijas 

6 9     2 2 2    1 2 

8. Verbālās reklāmas 
izveides tehnoloģija 

6 9      2 2 2   1 2 

9. Vizuālās reklāmas izveides 
tehnoloģija 

6 9      2 2 2   1 2 

10. Reklāmas projektu 
vadīšanas pamati 

4 6        2 2  1 1 

11. Sabiedrisko attiecību 
projektu vadīšanas pamati 

4 6        2 2  1 1 
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12. Projektu vadība 4 6       2 2   1 1 
13. Studiju darbs  6 9  2  2  2     Aizstāv. 
 KOPĀ: 60 90 4 2 2 8 8 10 10 12 4  11 14 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
 

1. Attīstības psiholoģija 2 3      2     1  
2. Aktiermeistarība 2 3    2       1  
3. Fotografēšanas pamati 4 6 2 2         1 1 
4. Vadības psiholoģija 2 3       2    1  
5. Darba psiholoģija 2 3   2        1  
6. Seksualitātes un seksuālo 

attiecību psiholoģija 
2 3     2      1  

7. Svešvaloda (franču vai 
itāļu, spāņu, vācu, krievu)  

6 9     2 2 2    1 2 

 KOPĀ: 6 9             
5. Prakse (26 kredītpunkti) 

 
 Mācību prakse               

1. Informācijas meklēšanas 
prakse 

1 1,5  1          1 

2. Organizatoriskā prakse 2 3        2    1 
 Profesionālā prakse               

1. Sabiedrisko attiecību / 
reklāmas prakse 

6 9    1  1  1 3   1 

2. Īslaicīgā stažēšanās 3 4,5      1 1 1   aizst  
3. Ilglaicīgā stažēšanās 14 21        1 9 4 aizst  
 KOPĀ: 26   1  1  2 1 5 12 4   

6. Diplomdarbs un gala pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
 

1. Diplomdarba izstrādāšana 
un aizstāvēšana 

10 15          10 aizst  
2. Gala pārbaudījums 2 3          2 1  
 KOPĀ: 12           12   

 
 

Nr. Priekšmeta nosaukums Semestris Kopējais stundu skaits Kredītpunkti 
Kontaktst. Patst. darbs 

4. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kredītpunkti) 
 
1. Vizuālās kultūras pamati 1 - 3 48 192 6 
2. Verbālās kultūras veidi 2-5 64 256 8 
3. Filozofija 7 16 64 2 
4. Svešvaloda 1 - 2 32 48 4 

5. Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kredītpunkti) 
 
1. Reklāmas teorija 4-5 32 48 4 
2. Sabiedrisko attiecību teorija 5-6 32 48 4 
3. Masu komunikācijas teorijas 4 16 64 2 
4. Publiskā viedokļa teorijas 5 16 64 2 
5. Informācijas sabiedrības teorija 4 16 64 2 
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6. Žurnālistikas pamati 1-3 48 192 6 
7. Verbālā un neverbālā 

komunikācija 
3 16 64 2 

8. Zīmolvedība 7 16 64 2 
9. Sociālā psiholoģija  6 16 64 2 
10. Lietišķā saskarsme 1 16 64 2 
11. Mārketinga pētījumi 3 16 64 2 
12. Pētnieciskā darba metodoloģija 1-3 48 192 6 

6. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
 

1. Ievads specialitātē 1 16 64 2 
2. Mārketinga komunikācija 3-4 32 48 4 
3. Vadībzinības  5-8 64 256 8 
4. Reklāmas psiholoģija 4-5 32 48 4 
5. Interneta, TV, preses un radio 

reklāmas 
4-5 32 48 4 

6. Publiskās prezentācijas māksla 1 16 64 2 
7. Audiovizuālās komunikācijas 

tehnoloģijas 
5-7 48 192 6 

8. Verbālās reklāmas izveides 
tehnoloģija 

6-8 48 192 6 

9. Vizuālās reklāmas izveides 
tehnoloģija 

6-8 48 192 6 

10. Reklāmas projektu vadīšanas 
pamati 

8-9 32 48 4 

11. Sabiedrisko attiecību projektu 
vadīšanas pamati 

8-9 32 48 4 

12. Projektu vadība 7-8 32 48 4 
13. Studiju darbs  2-4-6 60 180 6 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
 

1. Attīstības psiholoģija 6 16 64 2 
2. Aktiermeistarība 4 16 64 2 
3. Fotografēšanas pamati 1-2 32 128 4 
4. Vadības psiholoģija 7 16 64 2 
5. Darba psiholoģija 3 16 64 2 
6. Seksualitātes un seksuālo 

attiecību psiholoģija 
5 16 64 2 

7. Svešvaloda (franču vai itāļu, 
spāņu, vācu, krievu)  

5-7 48 192 6 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
 Mācību prakse     

1. Informācijas meklēšanas prakse 1  40 1 
2. Organizatoriskā prakse 1 - 4  80 2 
 Profesionālā prakse     

1. Sabiedrisko 
attiecību/reklāmas  prakse 

2-4-6-8  240 6 

2. Īslaicīgā stažēšanās 5-6  120 3 
3. Ilglaicīgā stažēšanās 7-8  560 14 

6. Diplomdarbs un gala pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Diplomdarba izstrādāšana un 

aizstāvēšana 
8  400 10 

2. Gala pārbaudījums 8  80 2 
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3.3. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Reklāma un sabiedriskās 

attiecības“ saturs, struktūra, programmas daļu apjoms 
 

Sadaļā „Vispārizglītojošie studiju kursi” (20 kredītpunkti) ietverti humanitāra profila 

kursi (filozofija, vizuālās kultūras pamati, verbālās kultūras veidi, svešvaloda), kas virzīti uz 

vispusīgi izglītotas, humanitāri orientētas personības attīstību. 

Sadaļā „Nozares teorētiskie pamatkursi” (36 kredītpunkti) ietilpst dominējošie kursi, 

kas dod pietiekamu teorētisko bāzi reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālistu radošai 

profesionālai sagatavošanai. Tie iepazīstina ar vispārzinātniskiem un specifiskiem principiem, 

problēmām, metodēm, datiem, attīsta praktiskajā darbībā nepieciešamās komunikatīvās un 

organizatoriskās iemaņas. Šajā daļā apgūstami tādi priekšmeti kā marketinga pētījumi, 

pētnieciskā darba metodoloģija, reklāmas teorija, sabiedrisko attiecību teorija, informācijas 

sabiedrības teorija, publiskā viedokļa teorijas, masu komunikācijas teorijas, žurnālistikas 

pamati, lietišķā saskarsme u.c. 

Sadaļā „Nozares profesionālās specializācijas kursi” (60 kredītpunkti) apgūstami kursi, 

kas saistīti ar reklāmas menedžera un sabiedrisko attiecību menedžera darba profesionālo 

specifiku: audiovizuālās komunikācijas tehnoloģija, mārketinga komunikācija, vadībzinības, 

reklāmas un sabiedrisko attiecību projektu vadīšanas pamati, vizuālās reklāmas izveides 

tehnoloģija, verbālās reklāmas izveides tehnoloģija, publiskās prezentācijas māksla u.c. 

Studējošo profesionālā meistarība nostiprināsies daudzveidīgās praksēs un apliecināsies 

analītiskajā atskaitē par praksēm (kvalifikācijas darbā), kas savukārt ir saistīts ar nozīmīgām 

Latvijas un Eiropas sabiedrības ekonomiskajām, sociālajām un kultūras attīstības problēmām. 

Sadaļa „Brīvās izvēles kursi” (6 kredītpunkti) dod iespēju studējošajam papildināt 

zināšanas psiholoģijā un specializēties izraudzītajā jomā, kā arī paplašināt savu redzesloku 

(fotografēšanas pamati, aktiermeistarība, u.c.) un apgūt svešvalodas (vācu, itāļu, spāņu, franču 

val.).  

Studiju programmas profesionālās ievirzes daļā iekļautas arī studējošo prakses (26 

kredītpunkti), kuru mērķis attīstīt reklāmas menedžera un sabiedrisko attiecību menedžera 

profesionālās iemaņas.  

Ir divu veidu prakses: 

1) mācību (informācijas meklēšanas, organizatoriskā); 

2) profesionālā prakse (reklāmas, sabiedrisko attiecību, stažēšanās ārpus augstskolas – 

īslaicīgās stažēšanās laikā studējošā uzdevums ir novērot, iepazīties; studējošais turpina 

specializāciju ilglaicīgās profesionālās prakses laikā ārpus augstskolas.  
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Specializācija divos profesionālos virzienos: Reklāmas menedžeris un Sabiedrisko 

attiecību menedžeris notiek: 

1. trešajā studiju gadā apgūstot specializētos studiju kursus,  

2. izvēloties pētnieciskā darba virzienu (kursa darbs, diplomdarbs), 

3. izvēloties prakses vietu un veidu, 

4. izvēloties tematu analītiskajai atskaitei par praksēm (kvalifikācijas darbam). 

Studijas noslēdz gala pārbaudījums (2 kredītpunkti) un diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana (10 kredītpunkti), savu profesionālo kvalifikāciju studējošais apliecina ar 

noslēguma analītisko atskaiti par praksēm (kvalifikācijas darbu). 
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3.4. SPPA Reklāmas un sabiedrisko attiecību profesionālā bakalaura 

studiju programmas salīdzinājums ar augstākās izglītības programmām 

Latvijā un ārzemēs 
SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas saturs, struktūra un organizācija tika 

salīdzināta ar Latvijas un ārvalstu augstskolu līdzīgām programmām. Salīdzinājums tika 

veikts ar šādām studiju programmām: 

a. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību profesionālo augstākās izglītības 

programmu Vidzemes Augstskolā 1, 

b. Beļģija, Leuven universitātes koledža 2, 

c. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmu Eiropas 

Universitātē3. 

               1 http://www.va.lv/ 

2 http://www.leuvenuniversitycollege.be/Study-at-Leuven-University-College/Bachelor-degrees-
in-Dutch/Business-Management/Option-in-Marketing 

                     3http://www.euruni.com/ 
 
 
Raksturojums Leuven 

universitātes 

koledža 

Eiropas 

Universitāte 

Vidzemes 

Augstskola 

SPPA 

Studiju ilgums 3 gadi 3 gadi 4 gadi 4 gadi 

Programmas 
apjoms 
(kredītpunktos) 

180ECTS 138 ECTS 160 

(240ECTS) 

160 

(240ECTS) 

Iestāšanās 
noteikumi 

Vidusskolas 
sekmes 

Vidusskolas 
sekmes 

Centralizēto 
eksāmenu 
rezultāti 

Centralizēto 
eksāmenu 
rezultāti 

Vērtēšanas 

sistēma 

20 punktu skala 
 

4 punktu skala 
(lai absolvētu 
vidējai atzīmei 
jābūt 2,0) 

10 baļlu skala 
(lai absolvētu 
jābūt sekmīgi 
izpildītai 
studiju 
programmai) 

10 baļlu skala 
(lai absolvētu 
jābūt sekmīgi 
izpildītai 
studiju 
programmai) 

Prakse Studiju 
programmas 
sastāvdaļa 

 Studiju 
programmas 
sastāvdaļa 

Studiju 
programmas 
sastāvdaļa 

Studiju metodes 
un formas   

Lekcijas, semināri, 
biznesa spēles, 
kompāniju 
apmeklēšanas, 
konferences, 
projektu darbi, 
pārbaudes darbi 
auditorijā  

Studiju darbi, 
referāti, 
prezentācijas, 
semestra vidus 
eksāmeni 

Projektu darbi, 
studiju darbi, 
pārbaudes 
darbi auditorijā 

Projektu darbi, 
studiju darbi, 
radošie darbi, 
prezentācijas, 
semināri, 
analītiski 
darbi,  
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Programmas 
specializācija 

Biznesa 
menedžments: 
mārketings 

Sabiedriskās 
attiecības 
biznesa vadībā 

Sabiedriskās 
attiecības 
komunikācijā 

Sabiedrisko 
attiecību un 
reklāmas 
menedžmentā 

 
 

4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un 

rezultātu analīze) 
  

Studiju rezultāti tiek vērtēti pēc desmit baļļu skalas (LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

1998.g. 14. aprīļa rīkojums Nr.208 “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti”) 

atbilstoši LR pieņemtajiem un ECTS (European Credit Transfer System) standartiem. Zemākā 

sekmīgā atzīme – 4 balles.  

 

Apguves 
līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā 

ECTS atzīme 

Ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 
9 teicami (excellent) A 

Augsts 
8 ļoti labi (very good) B 
7 labi (good) C 

Vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 
5 viduvēji (satisfactory) E 
4 gandrīz viduvēji (almost 

satisfactory) 
E/FX 

Zems 3–1 negatīvs vērtējums 
(unsatisfactory) 

Fail 

 
10-izcili – zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par patstāvīgiem 

pētījumiem un par problēmu dziļu izpratni; 

9-teicami – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi 

lietot iegūtās zināšanas; 

8-ļoti labi – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziļākas 

izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežģītākajiem jautājumiem; 

7-labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi 

mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 

6-gandrīz labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami 

atsevišķi lielāki trūkumi zināšanu apguvē, nepietiekoši dziļa jautājumu izpratne; 

5-viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne; 



 22 

4-gandrīz viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, konstatējama vairāku 

svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

3-vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču nav 

spēju tās praktiski izmantot; 

2-ļoti vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču 

citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 

1-ļoti, ļoti vāji – nav izpratnes par priekšmeta problemātiku. 

 Eksāmenu sesijas, kurās tiek vērtētas studējošo zināšanas, prasmes un iemaņas notiek 

divas reizes gadā – janvārī un jūnijā. Eksāmenos vērtējums tiek dots 10 baļļu sistēmā, 

ieskaitēs ar vārdu „ieskaitīts” kopā ar atzīmi („neieskaitīts” kopā ar atzīmi), praksēs ar vārdu 

„ieskaitīts” kopā ar atzīmi vai ar vārdu „ieskaitīts”. 

Studējošajam ir atļauts kārtot eksāmenu vai ieskaiti, un viņš saņem atbilstošo kredītpunktu 

skaitu, ja savlaicīgi un pilnīgi izpildījis visus nepieciešamos uzdevumus un apmeklējis vismaz 

2/3 nodarbību konkrētajā studiju kursā. Katrs docētājs atzīmē atsevišķās tabulās studējošo 

profesionālo zināšanu un iemaņu līmeni. Gala pārbaudījumu komisijas darbā piedalās arī 

darba devēji. 

Eksāmeni vai ieskaites (ar atzīmi) notiek mutiski, rakstiski un kombinētā veidā. Pārbaudes 

formu izvēli nosaka studiju priekšmetu specifika. Rezultāti tiek ierakstīti eksaminācijas lapās, 

kas ir reģistrētas žurnālā. 

Studiju priekšmeta kopējo vērtējumu veido - studējošā darbs semestra laikā un 

eksāmena/ieskaites pārbaudījuma atzīme. 

Katrā studiju kursā studējošais saņem vērtējumu par kursa teorētiskā materiāla apguvi un 

teorētisko zināšanu pielietošanas prasmi, izpildot patstāvīgos darbus. 

Semestra laikā notiek regulāra zināšanu starpkontrole testu, kontroldarbu, semināru, 

patstāvīgo radošo darbu veidā.  

Studiju nobeigumā studējošie kārto gala pārbaudījumu, aizstāv diplomdarbu un analītisko 

atskaiti par praksēm (kvalifikācijas darbu). 

Tek vērtētas sekojošas studējošā prasmes: 

1. Prasme meklēt un atrast ar mācību procesu un profesionālās izvēles sfēru saistītu 

informāciju (bibliogrāfiju, lapaspuses Internetā utt.).  

2. Prasme apstrādāt informāciju atbilstoši ievirzītajam mērķim (konspektēšana, 

anotācijas rakstīšana, recenzēšana, referāta sastādīšana, faktu atlase, citāti, katalogu 

izveide, materiālu sistematizēšana). 

3. Prasme lasīt pamata neadaptētu literatūru specialitātē gan dzimtajā, gan kādā no 

svešvalodām. 
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4. Prasme darbā izmantot mācību tehniskos līdzekļus (Internetu, videokameru, 

magnetofonu, fotoaparātu, projektoru u.c.).  

5. Prasme veikt pētniecisko darbu atbilstoši noteiktam standartam. 

6. Specifiskās prasmes profesijā (komunikācijas procesu atpazīšana, veidošana un 

analīze, drukāto mediju koncepcija un veidošana, audiovizuālo un interaktīvo 

(interneta) mediju koncepcijas veidošana, radoša pieeja vizuālajam un tekstuālajam 

saturam un izkārtojumam, korekta tehniska materiālu sagatavošana tālākai lietošanai 

un virzīšanai tirgū). 

Kontroles formas: 

1. Starpkontrole: pedagoģiskie testi, kontroldarbi, projektu un radošie darbi studiju kursu 

un semināru gaitā. Apspriežot studentu pētnieciskos un projektu darbus pa posmiem 

tiek vesti protokoli, kuros fiksē katra studenta darba rezultātus. 

2. Gala pārbaudījumu formas priekšmetos: eksāmeni un ieskaites (ar atzīmi) notiek 

kombinētā formā (rakstiski un / vai mutiski). Studentam ir atļauts kārtot eksāmenu vai 

ieskaiti un viņš saņem atbilstošo kredītpunktu skaitu, ja viņš savlaicīgi un pilnīgi 

izpildījis visus nepieciešamos uzdevumus un apmeklējis vismaz 2/3 nodarbības 

konkrētajā studiju kursā. Katrs docētājs atzīmē atsevišķās tabulās studentu 

profesionālo zināšanu un iemaņu līmeni. Studentu zināšanas paralēli vērtē arī 

neatkarīgie docētāji vai eksaminācijas komisija svešvalodai un gala pārbaudījumiem. 

Gala pārbaudījumu komisijas darbā piedalās arī darba devēji. 

3. Gala pārbaudījumu kontroles formas: 

 Profesionālās prakses analītiskā atskaite; 

 Kvalifikācijas eksāmens; 

 Bakalaura darbs; 

Kontroles organizācija: 

1. Zināšanu starpkontrole notiek katru mēnesi ekspresmetožu veidā, kas ļauj docētajiem 

operatīvi koriģēt attiecīgā materiāla saturu savā kursā. 

2. Semestra beigās ieskaišu un eksāmenu kārtošana, projektu darbu rezultātu 

prezentēšana studentu konferencēs, kurās notiek studējošo projekta darbu skate un 

analīze, sasniegumu un neveiksmju analīze, labāko darbu apbalvošana. Gada beigās 

students nodod gada atskaiti par veikto darbu – „dosjē” (CD veidā). 

3. Eksāmenu un ieskaišu nokārtošanu apstiprina eksaminācijas lapas, kas tiek reģistrētas 

speciālajā žurnālā. 

4. Studiju beigās – prakses atskaišu prezentēšana, kvalifikācijas eksāmena kārtošana  un 

bakalaura darba aizstāvēšana. 
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Rezultātu analīze: 

Izstrādātie studējošo prasmju un zināšanu novērtēšanas kritēriji, kontroles veidi un 

kārtība, pastāvīga atgriezeniskā saite (studējošo aptaujas), ļauj saņemt un operatīvi analizēt 

administrācijas un docētāju sanāksmēs informāciju par studiju procesa un docētāju darba 

kvalitāti. Tas dod iespēju savlaicīgi veikt korekciju studiju procesa organizācijā, attiecīgo 

studiju kursu izklāstā, izvēlēties efektīvākas apmācības metodes.  

Ikgadēji, docētāju sapulcēs tiek analizēta katra kursa studentu profesionālās un 

personīgas izaugsmes dinamika. Tiek ņemta vērā studentu piedalīšanās konferencēs, 

sabiedriskajās akcijās un studentu dzīvē.  
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5. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ praktiskā īstenošana  
 

Studiju saturs, formas un metodes ir noteiktas saskaņā ar studiju programmas mērķi un 

uzdevumiem. Auditorijās nodarbības notiek gan tradicionālajā (lekcijas, pārrunas, semināri, 

diskusijas un projektu darbi priekšmeta ietvaros, treniņi, lomu spēles, pašanalīze, radošie 

darbi, nodarbību videoierakstu analīze, pētījumu rezultātu interpretācija, tematisko interviju 

analīze u.c.) formā. Formu un metožu izvēli nosaka arī studiju priekšmeta specifika, studējošo 

sagatavotības līmenis, katras studējošo grupas potenciāls un interešu joma. 

 Lai studējošie orientētos studiju kursu saturā un struktūrā, viņu patstāvīgā darba 

organizēšanai fakultātes docētāji izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus (kursu 

programmas, anotācijas, nodarbību plānus un atbalsta konspektus, metodiskās 

rekomendācijas, mācību palīglīdzekļus, mācību un pamatliteratūras, kā arī mācību materiāla 

pārbaudes testus). Izstrādāti metodiskie materiāli par pētnieciskās darbības organizēšanu, 

nolikums par praksēm, prasību parametri un kritēriji eksāmeniem un diplomdarbam. Visi šie 

materiāli atrodas bibliotēkā un resursu centrā. 

Resursu centrā ir pieejami studējošo projekta darbu materiāli, kas ir apkopoti 

tematiskos krājumos, vārdnīcās, albumos, atspoguļoti audio un video ierakstos, u.c. Resursu 

centrā darbojas konsultants, kā arī studējošajiem ir iespējams noskatīties semināru 

videoierakstus.  

Nozīmīgs posms SPPA darbībā ir docētāju un studējošo pētnieciskais darbs. Docētāji 

galvenokārt strādā pēc individuāliem pētnieciskās darbības plāniem, daļa no viņiem ir 

iesaistījušies Latvijas un starptautiskajos zinātniskajos projektos (sk. 9. pielikumā). 

Pētnieciskās darbības rezultātus docētāji prezentē zinātniski praktiskās starptautiskās 

konferencēs Latvijā (tajā skaitā SPPA) un ārvalstīs, kā arī Latvijas un ārzemju publikācijās 

(sk. pielikumā Nr. 9).  

Studējošo pētnieciskā darbība sākas pirmajā kursā. Studiju laikā studenti izstrādā trīs 

kursa darbus un bakalaura darbu un apgūst zinātnisko pētījumu veikšanai nepieciešamās 

iemaņas. 

Akadēmisku atbalstu savai pētnieciskajai darbībai studējošie saņem studiju kursos 

Pētnieciskā darba metodoloģija, iknedēļas grupu konsultācijās, apspriežot sava pētījuma 

tematus ar attiecīgā kursa docētājiem. 

Ikgadēji augstskolā tiek rīkotas dažādas konferences un citi notikumi, kurās 

studentiem un docētājiem ir iespēja prezentēt savu pētniecisko un projektu darbu un prakses 

rezultātus.  



 26 

2007.g. un 2008.g. tika rīkoti Metodisko projektu festivāli, kuros apsprieda 

jautājumus, saistītus ar studentu patstāvīgā darba organizāciju un metodisko atbalstu ar 

mācību procesa tehnoloģisko nodrošinājumu.  

 

6. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas 

uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā  
 

Reklāmas un sabiedrisko attiecību profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas izveidošanu noteica tirgus attiecību pilnveidošanās mūsdienu Latvijā. Gan 

tiešajā, gan pastarpinātajā mārketingā aizvien ir pieprasīti speciālisti, kas spēj darboties 

integrētā komunikācijas sistēmā. Atteikšanās no šauras specializācijas, piemēram, tikai 

grāmatvedībā un finansēs vai reklāmā un tiešajā pārdošanā, vai uzņēmuma personāla vadībā, 

ietaupa uzņēmēju un valsts iestāžu līdzekļus, optimizē atmosfēru darba kolektīvos un padara 

precīzāku un vieglāk uztveramu ārējo saskarsmi, gan piedāvājot preces un pakalpojumus, gan 

nosakot pircēju un patērētāju vajadzības, gan skaidrojot iestādes vai uzņēmuma vietu nozares 

un sabiedrības kopējā struktūrā. Tādēļ speciālistiem, kas apguvuši šīs zināšanas kompleksi, ir 

priekšrocības gan pašreizējā, gan turpmākā Latvijas darba tirgū. 

Apgūstot reklāmas un sabiedrisko attiecību profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju priekšmetus, speciālistiem paveras iespējas iesaistīties gan Latvijas, gan 

starptautiskajos ekonomiskajos, politiskajos un administratīvajos procesos.  
 

6.1. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības 

standartam un profesijas standartam  
Novērtējumu kritēriji:  

Profesionālā bakalaura studiju programma „Reklāma un sabiedriskās attiecības“ 

veidota atbilstoši LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr.481 

”Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Programmu 

izstrādājot, respektēti LR Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 3 „Augstākās 

izglītības iestādē īstenojamās programmas licencēšanas kārtība”. Programma akreditēta, 

akreditācijas beigu termiņš 2009. gada 31. decembris. Programmas kods atbilstoši LR 

izglītības klasifikācijai – 42342. 
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Programma izstrādāta saskaņā ar „Sabiedrisko attiecību menedžera” profesijas standartu, 

reģistrācijas Nr. PS 0225 (apstiprināts ar IZM 2003. gada 29. decembra rīkojumu Nr. 649) un 

„Reklāmas menedžera” profesijas standarta projektu (sk. pielikumā Nr. 4). Pēc SPPA 

iniciatīvas izstrādātais „Reklāmas menedžera” profesijas standarta projekts 2006. gada 31. 

jūlijā ir iesniegts LR IZM. Gan apgūstamās zināšanas, gan prasmes atbilstoši standartiem 

līdzsvarotās daļās ir iekļautas studiju saturā. 

Programmas beidzējiem piešķir bakalaura profesionālo grādu sabiedrības vadībā un 5. 

līmeņa sabiedrisko attiecību menedžera vai reklāmas menedžera kvalifikāciju. Piešķiramā 

kvalifikācija „Sabiedrisko attiecību menedžeris” atbilst Latvijas Republikas Profesijas 

klasifikatora  grupai 2419 08 un „Reklāmas menedžera” kvalifikācija 2419 09 grupai. 

 

SPPA reklāmas un sabiedrisko attiecību profesionālā bakalaura studiju programmas 

atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

LR MK 2001.g. 20.novembra Nr. 481 noteikumu “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasības 

Profesionālās programmas apjoms ir 160 kredītpunktu 

Studijas tiek realizētas 4 gados, iegūstot psiholoģijas bakalaura grādu un psihologa 
asistenta kvalifikāciju. 

Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 20 kredītpunkti 

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir 36 kredītpunkti 

Nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti. 

Prakse, kuras apjoms ir 26 kredītpunkti 

Bakalaura programmas profesionālās specializācijas izvēles kursi – 6 kredītpunkti. 

Paredzēts bakalaura darbs, kura apjoms ir 10 kredītpunkti un kvalifikācijas eksāmens, 
kura apjoms ir 2 kredītpunkti. 

Bakalaura programmas apguves laikā izstrādā un aizstāv trīs studiju darbus un bakalaura 
darbu. 

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo bakalaura grādu 
sabiedrības vadībā un reklāmas menedžera vai sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikāciju  

 

Apkopotais salīdzinājums rāda, ka SPPA reklāmas un sabiedrisko attiecību profesionālā 

bakalaura studiju programma pilnībā atbilst valsts profesionālās augstākās izglītības 

standartam, tieši: 
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6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem 

sešiem gadiem 
 

2009. gada pavasarī tika aptaujāti potenciālie Reklāmas un sabiedrisko attiecību fakultātes 

studējošo darba devēji. Anketas aizpildīja dažādu iestāžu nodaļu un personāldaļu vadītāji, 

piemēram, no A/S „Swedbank”, AAS „BTA” SIA „Mediju nams”, SIA „Dienas Mediji”, SIA 

„Inserviss Group”, SIA „Reklāmas nams” u. c. iestādēm. 

Vairāk kā 90% aptaujāto ir pārliecināti, ka darba tirgū ir nepieciešami jauni speciālisti – 

reklāmas menedžeri. Neviens no aptaujātajiem nav atzinis, ka viņa uzņēmumā šādi kadri nav 

vajadzīgi. 23,3 % atzīst, ka vajadzība pēc reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālistiem ar 

augstāko izglītību ir vidēja, bet 66,7 % - uzskata, ka nepieciešamība ir ļoti liela. 

Atbildot uz jautājumu, kādu speciālistu no augstskolas gaida darba devēji, visi aptaujātie 

pirmajā vietā ir likuši „spēju darboties praktiski”. Tas pierāda , ka Starptautiskās Praktiskās 

psiholoģijas augstskolas stratēģija – īpašu uzmanību pievērst praktisko iemaņu apguvei - ir 

pareiza un atbilst darba tirgus prasībām. 

Otrajā vietā no nozīmīgākajām jaunā speciālista īpašībām tiek minētas „labas 

kontaktēšanās spējas”. Šo prasmi studējošie apgūst ne tikai sociālās psiholoģijas un 

saskarsmes nodarbībās (augstskolā ir labas psiholoģijas tradīcijas un augsti kvalificēti 

psiholoģijas docētāji), bet arī darbojoties Studējošo padomē un veicot organizatoriskās 

prakses uzdevumus. Darba devēji reklāmas jomā no absolventiem gaida arī spēju ģenerēt 

idejas, apzinīgumu, spēju uzņemties atbildību, prasmi strādāt komandā. Teorētiskās zināšanas 

un drosme riskēt piedāvātajā īpašību klāstā guvušas vismazāko atbalstu, taču tāpat tiek atzītas 

par svarīgām. 

 Kā galvenie trūkumi reklāmas speciālistu sagatavošanā līdz šim tiek minēti: teorijas 

atrautība no dzīves, praktisko iemaņu trūkums, globālo tendenču nepārzināšana, jauniešu 

pieredzes trūkums un neinformētība par jaunākajām reklāmas tehniskajām iespējām, nespēja 

ģenerēt lietderīgas idejas. 

 Darba devēji ir ieinteresēti studiju programmas un tās realizācijas metožu attīstībā, 

tādēļ anketās atrodami daudzi lietderīgi ierosinājumi, piemēram, pievērst uzmanību studējošo 

domātprasmju izkopšanai, vairāk studiju procesā iesaistīt speciālistus praktiķus, jau studiju 

procesā patstāvīgi īstenot reklāmas projektus no sākuma līdz galam, atrast labus sadarbības 

partnerus studējošo praksēm, organizēt prakses vadošos reklāmas uzņēmumos Latvijā un 

Baltijā. 
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7. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 
Pašreiz kopējais studentu skaits programmā – 92. 

 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

2009./2010. mācību gadā pirmajā kursā imatrikulēto studentu skaits – 10. 

 

7.3. Absolventu skaits 
No 2007. gada līdz šim brīdim augstskolu ir absolvējuši 120 cilvēki.  
 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
Augstskola vēlas pilnveidot studiju procesa un studējošajiem sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. Šajā nolūkā katru gadu tiek pētīta studējošo apmierinātība ar studiju procesu. Lai 

izvērtētu, kā noris studiju process, kādas mācību metodes dominē dažādu priekšmetu apguvē, 

kā tiek nodrošināta atgriezeniskā saite ar studējošajiem, studējošo viedoklis par mācību 

procesa norisi tiek izzināts regulāri, studentu aptaujas tiek veiktas katra semestra beigās. 

Studenti izsaka savu viedokli par studiju procesu kopumā, psiholoģisko atmosfēru, mācību un 

organizatoriskā darba aspektiem, studiju programmām, pasniedzamo kursu kvalitāti, ārpus 

studiju darba aktivitātēm, kā arī studenti izsaka savus priekšlikumus, kā pilnveidot studiju 

procesu SPPA.  

2009. gada maija aptaujas anketu analīze ir ļāvusi konstatēt, ka, gandrīz visos priekšmetos 

studējošie ir ieguvuši gan teorētiskas zināšanas, gan spēju analizēt, kritiski vērtēt, argumentēt 

savu viedokli, gan prasmi strādāt komandā. 

Grupu un patstāvīgais darbs tiek plaši izmantots gandrīz visos priekšmetos. Studējošie 

augstu novērtējuši procesa radošumu un ideju ģenerēšanu mācību procesā.  

Aptauju rezultāti rāda, ka studējošajiem ir labs kontakts ar docētājiem, veiksmīgi tiek 

nodrošināta atgriezeniskā saite.  

2009. gada maijā tika veikta Reklāmas un sabiedrisko attiecību fakultātes studējošo 

aptauja, iegūstot 117 anketas. Anketu anonimitāte nodrošināja lielāku atklātību sniedzot 

atbildes arī par to, kas studiju procesā neapmierina. 

Aptaujas ir anonīmas, tādējādi studentiem ir iespēja brīvāk un patiesāk paust savu 

viedokli. Studentu aptauju rezultāti tiek izmantoti, lai izzinātu studentu aktualitātes un 

pilnveidotu studiju procesu. Anketu jautājumi tiek veidoti tā, lai students ne tikai paustu savu 
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viedokli, bet minētu arī izteiktā uzskata iemeslus, jo tas dod iespēju izzināt cēloņus, kas 

savukārt paver plašākas iespējas pilnveidot studiju procesu, ieviest nepieciešamās korekcijas. 

Iepriekšējā gadā aptaujātie studenti atzina, ka SPPA studēt galvenokārt ir izvēlējušies, jo 

konkrētā specialitāti paver plašas darba iespējas, kā arī izvēli noteica tas, ka šī augstskola ir 

orientēta uz to, lai sagatavotu praktiskajam darbam, kā izvēles iemesls tika minēts arī 

augstskolas vizuālais tēls un interjers. Arī 2008. gada aptaujā augstskolas izvēlē dominē 

vēlme iegūt praktiskās zināšanas un profesionālu izglītību (46%), ērts mācību laiks (33%), 

augstskolas vizuālais, estētiskais tēls (14%), draugu, paziņu atsauksmes (6%). 

Studenti paužot savu viedokli par savām perspektīvām darba tirgū pēc augstskolas 

beigšanas ir pārliecināti, ka darbu atradīs: 70% tās vērtē kā labas, jo augstskola labi sagatavo 

praktiskajai darbībai un pasniedzēji ir zinoši speciālisti, jo reklāmas speciālisti vienmēr ir 

pieprasīti. 22% studentu tās novērtē kā viduvējas, kā iemeslu minot krīzes situāciju valstī. 

38% aptaujāto studentu ir ļoti apmierināti ar studiju programmu, minot, ka piedāvātie 

kursi sagatavo gan teorētiski, gan praktiski nākamajai profesijai, interesanti brīvās izvēles 

priekšmeti, 55% ir apmierināti ar studiju procesu, jo studiju programma ir daudzveidīga, 

piedāvātie priekšmeti ir interesanti un noderīgi. Daži studenti (7%) ir daļēji apmierināti ar 

studiju programmu, kā iemeslu minot praktisko darbu apjomu. Kopumā studenti min, ka 

studiju programma labi sagatavo reklāmas un sabiedrisko attiecību specialitātei. 

Studenti augstu novērtē pasniedzēju darba kvalitāti, kā pozitīvo atbildēs minot, ka 

pasniedzēji ir profesionāli, radoši, pasniedzēji ir atsaucīgi un ir individuāla pieeja studentiem, 

tiek sniegta aktuālā informācija, jaunākās tendences attiecīgajā darbības sfērā, nodarbības ir 

interesantas un profesionālas. 

Aptaujājot studentus par darba formām, kuras tiek pielietotas nodarbību laikā, studenti kā 

efektīvākās atzīst projektu darbus (68%), jo veicot praktiskos darbus vislabāk var iegūt 

pieredzi un sapratni par attiecīgo darbības jomu, augstu tiek novērtēts arī grupu darbs un 

semināri (57%), jo šādas apmācības formas veicina saskarsmes iemaņu attīstību, uzklausot 

citus, tiek gūta jauna pieredze. Lai rastu optimālākos pasniegšanas veidus, kas visefektīvāk 

sagatavotu studentus nākamajai profesijai, administrācija kopā ar pasniedzējiem katru 

semestri analizē darba formas, ievērojot arī studentu pausto viedokli. 

Lai mācību process būtu efektīvs, būtiski ir, lai studenti apmeklētu nodarbības, lai viņiem 

nebūtu akadēmisko parādu, tādēļ anketās tiek izzināti arī studentu akadēmisko parādu iemesli. 

Kā akadēmisko parādu iemeslus studenti min darbu, kā arī nogurumu pēc darba, laika 

trūkumu, sabiedriskās aktivitātes. Ņemot vērā, ka liela daļa studentu paralēli studijām arī 

strādā, katra studenta situācija tiek izskatīta individuāli, kopīgi ar fakultātes administrāciju 

tiek meklēti risinājumi, lai studenti būtu sekmīgi.  
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Katra mācību gada beigās studenti veic arī nelielu pašanalīzi, apzinoties to, ko viņi sevī 

studiju procesā ir pilnveidojuši un attīstījuši. Biežāk studenti min tādas prasmes kā spēja 

argumentēt, pārliecība par sevi, savām spējām, neatlaidība, organizatoriskās un 

pašprezentācijas prasmes, patstāvība, aktiermeistarība .  

Lielākais vairums studentu (88%) ir apmierināti ar izvēlēto specialitāti un izvēlēto mācību 

iestādi kā iemeslus minot labu praktisko programmu, pasniedzēju profesionalitāti, spēcīgu 

teorētisko bāzi, ērto mācību laiku, elastību, interesantos un noderīgos praktiskos darbus, 

augstu teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni. 

 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Aptaujā piedalījās 28 absolventi, kuri beiguši augstskolu laikā no 2008.-

2009.gadam.Aptaujas rezultāti uzrāda, ka vairākums aptaujāto (83%) strādā savā specialitātē: 

34% ir reklāmas speciālisti un pārējie strādā par sabiedrisko attiecību speciālistu vai apvieno 

to arī reklāmas speciālista pienākumiem privātos vai valsts uzņēmumos un iestādēs, mediju, 

reklāmas un PR aģentūrās u. c. Pēc studiju beigšanas darbu savā izvēlētajā specialitātē 

absolventi atraduši īsā laika posmā - vairākums absolventu turpināja darbu savas ilglaicīgās 

prakses laikā izvēlētajā darba vietā, jo bija izveidojušās veiksmīgas attiecības ar darba devēju 

un prakses laikā gūtā pieredze konkrētajā uzņēmumā ļāva ātrāk un sekmīgāk veikt darba 

uzdevumus un pienākumus. Vairākums absolventu savu turpmāko darba vietu atraduši 1 – 2 

mēnešu laikā pēc augstskolas beigšanas un ir apmierināti ar savām perspektīvām darba tirgū. 

78% tās vērtē kā labas, jo augstskola labi sagatavo praktiskajai darbībai. 22% studentu tās 

novērtē kā viduvējas, kā iemeslu minot krīzes situāciju valstī. 

Absolventi atzīmē, ka darba devējs vislielāko vērību veltījis absolventa pašprezentācijas 

līmenim, prasmei precīzi un radoši veikt uzdevumu, komunikācijas prasmēm darba kolektīvā, 

kā arī absolventa personīgajiem sakariem. 

Galvenie profesionālās darbības virzieni sabiedrisko attiecību jomā ir uzņēmuma vai 

organizācijas ārējās darbības vides organizēšana un analīze, ka arī iekšējās komunikācijas 

procesu vadīšana, attiecību ar plašsaziņas līdzekļiem veidošana, sadarbības ar mediju 

aģentūrām koordinēšana un plānošana. Reklāmas speciālisti galvenokārt piedalās reklāmas 

kampaņu izstrādāšanā un realizēšanā, reklāmas stratēģijas organizēšanā un izstrādē, kā arī 

organizē un realizē konkrēta reklāmas produkta radīšanu. Absolventi uzsver, ka piedalās 

organizācijas logo, zīmola, tēla izveidošanā vai transformēšanā, ja uzņēmums ieviesis 

izmaiņas savā darbībā. 
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65% absolventu min, ka profesionālos uzdevumus pilnībā nosaka vadība, savukārt 35%, ka ir 

iespēja uzdevumus sev izvirzīt patstāvīgi, regulāri saskaņojot ar vadību un realizējot 

uzņēmuma kopējo attīstības stratēģiju. 

Absolventi galvenokārt savā darbā izmanto dažādus masu mediju kanālus: presi, TV, radio, 

Internetu u.c., piesaistot papildus nepieciešamos resursus, piemēram, reklāmas un mediju 

aģentūras.  

Kā vienu no galvenajām grūtībām profesionālās darbības sākumā absolventi min pieredzes un 

zināšanu trūkumu uzņēmuma vai izvirzītā darba uzdevuma konkrētās specifikas ietvaros. 

Savukārt, pozitīvi atzīmē Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas stratēģiju – īpašu 

uzmanību pievērst praktisko iemaņu apguvei, kas atbilst tirgus prasībām, kā arī kontaktēšanās 

spējas, ko absolventi apguvuši sociālās un saskarsmes psiholoģijas nodarbībās un arī 

darbojoties Studējošo padomē un veicot organizatoriskās prakses uzdevumus. 

Kā profesionālās iemaņas visvairāk ir nepieciešamas: spēja ģenerēt idejas, spēja 

uzņemties atbildību, apzinīgums, precizitāte uzdevuma vai pasūtījuma saskaņošanā un prasme 

strādāt komandā.  

Absolventi uzsver, ka tieši pateicoties SPPA gūtajai pieredzei, viņiem ir vairāk iemaņu 

sadarbībā ar pasūtītāju, jo augstskolā mācību darbs bija orientēts uz praktisku darbu izstrādi 

dažādu projektu realizēšanas ietvaros.  

Visi absolventi atzīst, ka mācību process SPPA ir veicinājis viņu personības, 

profesionālo kompetenču un radošo spēju attīstību, kā arī veicinājis priekšstata un izpratnes 

par reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālista darbu izveidošanos.(Absolventu aptaujas 

anketa - sk. pielikumā Nr. 11). 

 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 Studentu pārstāvniecība ir nodrošināta visās struktūrās, kas veic studiju procesa 

vadību: Satversmes sapulcē, Senātā, Fakultātes Domē, Studentu padomē, studenti pārstāv 

fakultāti komisijā par studiju kreditēšanu.  

Semestra sākumā notiek informatīvas sanāksmes, kurās studenti saņem informāciju par 

studiju saturu un specifiku pašreizējā posmā, par pētnieciskā, projekta darba un prakses 

aktuāliem jautājumiem. Atbilstoši grafikam notiek ikmēneša sanāksmes ar studentiem. 

Iknedēļu administrācijas sapulcē tiek analizēti un piefiksēti jautājumi, kurus uzdod 

studenti. Studentiem ir iespējams savus priekšlikumus un problēmas individuāli pārrunāt ar 

rektoru, studiju programmas direktoru.  

Izstrādāta studējošo aptaujas sistēma, kas sniedz studējošajiem iespēju brīvi izteikt savus 

uzskatus par studiju procesa satura kvalitāti. 
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8. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības“ nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

(akadēmiskie amati, zinātniskais grāds) 
 

Programmu realizē 24 docētāji, akadēmiskā amatā ir ievēlēti 13 docētāji (54,17 %). No 

viņiem:  

 Emer. prof. – 1; 

 Docenti – 6; 

 Lektori – 6. 

Programmas realizācijā iesaistīti 8 (33,3%) doktori un profesori.  

Studiju programmā ir nodarbināti 11 maģistri un 5 speciālisti ar augstāko izglītību. 

 
Docētāji, kas ievēlēti akadēmiskā amatā 
 

Nr. 
Uzvārds, vārds 

Zinātniskais 

grāds, amats  

Studiju kursi 

1. Arājs Raimonds Dr. paed.,  

docents 

Pētnieciskā darba metodoloģija 

2. Gavričeva Inessa Mag. oec.,  

lektore 

Marketinga komunikācija 

3. Gorjačeva Margarita Mag. psych., 

lektore 

Vadības psiholoģija 

Reklāmas psiholoģija 

4. Ivanova Natālija Dr. psych.,  

docente 

Vizuālās reklāmas izveides tehnoloģija  

 

5. Ivbule Valentīna Dr. paed., 

docente 

Verbālās kultūras veidi 
Krievu valoda 

6. Krūmiņa Ināra Dr. psych.,  

docente 

Pētnieciskā darba metodoloģija 

7. Lapiņa Dace Mag. psych., 

lektore 

Lietišķā saskarsme, Sociālā psiholoģija, 

Attīstības psiholoģija 

8. Meikšāne Dzidra Dr. habil. paed, 

emer.prof. 

Pētnieciskā darba metodoloģija 

 

9. Mihailova Svetlana Mag. philol., 

docente 

Franču valoda 

10. Mihailovs Jānis Dr. psych., 
docents 

Pētnieciskā darba metodoloģija 



 34 

11. Hulzinga Santa Mag. oec.,  

lektore 

Fotografēšanas pamati 

Vizuālās reklāmas izveides tehnoloģija 

12. Savoņa Inna Mag. psych., 

lektore 

Sociālā psiholoģija 

 

13. Skačkova Olga Dr. philol.,  
docente 

Verbālās kultūras veidi 

Angļu valoda 

 
 
Pieaicinātie docētāji 
 

14 Bierande Signe Mag.sc.soc. Vadībzinības  

Darba psiholoģija 

15. 

 

Liodorova Jūlija Mag.sc.soc. Marketinga pētījumi 

16. Rastorgujeva Jūlija Profesionālais 

maģistra grāds 

tulkošanas 

tehnoloģijā 

Svešvaloda (Angļu valoda) 

17. 
Rēdlihs Jānis Operators, režisors, 

docētājs 

Audiovizuālās komunikācijas 

tehnoloģijas 

Vizuālās reklāmas izveides tehnoloģija 

Aktiermeistarība 

18. Koroļčuka Larisa Mag. tulk. teh. Svešvaloda (Vācu valoda) 

19. Spīre Diāna Mag. philol. Verbālās kultūras veidi 

Verbālā un neverbālā komunikācija 

Verbālās reklāmas izveides tehnoloģija 

20. Vikuļina Natalija Žurnaliste, 
sabiedrisko attiecību 
spec., docētāja 

Sabiedrisko attiecību teorija 

Publiskā viedokļa teorijas 

Sabiedrisko attiecību projektu vadīšanas 

pamati 

Masu komunikācijas teorijas  

21. 
Vikuļina Jekaterina Mag. Art. 

Vizuālās kultūras pamati 

Vizuālās reklāmas izveides tehnoloģija  

22. 
Zelmane Ieva 

Muzikoloģe, 
žurnāliste, 
sabiedrisko attiecību 
spec., 
docētāja 

Ievads specialitātē  

Publiskās prezentācijas māksla 

Žurnālistikas pamati 
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Informācijas sabiedrības teorija 
Reklāmas teorija 

Interneta, TV, preses un radio reklāmas 

Reklāmas projektu vadīšanas pamati 

Zīmolvedība 
 
Nākotne paredzētie docetāji 

23. 
Apsīte Ludmila Dr. Phil. 

Filozofija 

24. 
Ščerbakovs Nikolajs Ārsts 

Seksualitātes un seksuālo attiecību 

psiholoģija 

 
8.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu 
un uzdevumu īstenošanai  

 

Docētāju profesionālās kvalifikācijas un kompetences līmenis atbilst fakultātes 

mērķiem un uzdevumiem. 

No 13 docētājiem, kas ir ievēlēti amatā, 12 cilvēki (92,3%) pasniedz vispārizglītojošos 

studiju kursus, nozares profesionālās specializācijas kursus un teorētiskos pamatkursus.  

Akadēmiskā personāla dzīves gājumu (Curriculum vitae) sk. pielikumā Nr. 8. 

Zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas sk. pielikumā Nr. 9. 

 
8.2. Programmas īstenošanā iesaistītie nozares zinātņu doktori un profesori  

Reklāmas un sabiedrisko attiecību programma ir humanitāras ievirzes. Studiju 

priekšmeti ietver gan literatūras, mākslas, mūzikas, gan filozofijas, psiholoģijas, gan ētikas un 

estētikas jomas. 

 Līdz ar to programmas īstenošanā piedalās 8 humanitāro zinātņu (filozofijas, 

filoloģijas, mākslas, pedagoģijas un psiholoģijas) doktori. 

 

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem sešiem gadiem  
Personāla atlases, atjaunošanas stratēģija: 

• Jauno docētāju sagatavošanu no perspektīvākajiem SPPA absolventiem; 

• Citu augstskolu doktoru un doktorantu aicināšana par docētājiem SPPA, ja viņu 

intereses sakrīt ar SPPA interesēm; 

• Spilgtāko nozares speciālistu praktiķu iesaistīšana; 

• Ārzemju speciālistu iesaistīšana programmas realizēšanā uz līguma pamata. 
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Personāla apmācības un attīstības stratēģija: 

• Docētāju apmaiņa ar ārzemju partneriem un stažēšanās zinātniskās tematikas jomā; 

• Metodoloģisku semināru un tematisku konferenču vadīšana; 

• Specializētu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošana; 

• Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa metodiskās sapulcēs un laboratoriju darba ietvaros; 

• Personāla darba pieredzes analīze studiju procesa kvalitātes monitoringa kontekstā. 

 
8.4. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija un 

kompetence 
Informāciju par akadēmiska personāla kvalifikāciju un kompetenci sk. pielikumos Nr.8; 9. 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu veido: 

Ēkas: 

1.  Rīgā, Bruņinieku ielā 65 (2800 m 2 ), 

2.  Rīgā, Gogoļa ielā 12 (450 m 2 ), 

3. Gulbenes rajona Stāmerienas pagastā „Kampuss” (2100 m 2 ), 

4. Lubānā (450 m 2 ), 

5. Valkā (450 m 2 ), 

Telpas: 

1. Gulbenē (250 m 2 ) 

2. Rīgā, Akadēmijas laukums 1 (30 m 2 ) 

Strukturālie apakšiedalījumi: 

1. Divi Resursu centri (66 m 2  un 47 m 2 ) un metodiskais kabinets  

    (45 m 2 ); 

2. Trīs datoru kabineti (66 m 2 , 45 m 2 , 45 m 2 ), kuros izvietoti 45 PC sistēmas datori 

ar pieslēgumu internetam un 16 Apple sistēmas datori 

3. Bibliotēka ar lasītavu (180 m 2 ) un interneta zāles (66 m 2 ); 

Tehniskie līdzekļi: 

     Programmas realizācijai tiek izmantoti audiovizuālie un citi tehniskie līdzekļi – 

103 datori, 15 printeri, 4 skeneri, 35 televizori, t.sk. kinoprojektors videomateriālu 

demonstrēšanai lielajā auditorijā, 2 videoprojektori, 3 LCD televizori, 17 videomagnetafoni, 
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27 diktofoni, 20 digitālie fotoaparāti, 10 digitālās videokameras, iekārta grāmatu un brošūru 

iesiešanai, 3 kopētāji, 2 kodoskopi. 

Ir izveidota plaša audio- un videotēka, kuros materiāli tiek sistematizēti tā, lai pēc iespējas 

efektīvāk varētu izmantot mācību procesā. 

Bibliotēkas un Resursu centru fondi: 

Patlaban augstskolas bibliotēkas un resursu centru fondā ir ap 15000 vienību. 

Ir elektroniski pieejami žurnāli angļu valodā: „Communication Theory”, „Humor”, „Self 

and Identity”, „Journal of Phenomenological Psychology” u.c.. 

Fondā arī glabājas periodiskie izdevumi angļu, latviešu un krievu valodā: Learning 

and Instruction, Human development, Science and Practice u.c.  

Studenti izmanto arī citu Latvijas zinātnisko bibliotēku fondus (piemēram, LU Zinātniskās 

bibliotēkas fondus, Akadēmiskās bibliotēkas fondus, Misiņa bibliotēkas fondus u.c.).  

Elektroniskā bāze: 

Studenti izmanto elektronisko bāzi Europeana un elektronisko žurnālu bāzi EBSCO. 

Studiju programmas izmaksas paredzēts segt no studiju maksām, kuras 2009./2010. ak. 

g. - 1250 LVL gadā.  

 
10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar darba devējiem notiek, izmantojot augstskolas sakarus, personiskus 

kontaktus, kā arī caur strādājošiem studējošajiem, kuru darba devēji ir ieinteresēti SPPA 

programmas pilnveidošanā un prakšu vietu nodrošināšanā. 

Darba devēji piedalās: 

• Valsts pārbaudījumu komisijas darbā, 

• konferencēs, 

• normatīvu dokumentu izstrādē, 

• anketēšanā par prakses norises efektivitāti. 

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 

augstākās izglītības programmas 
 

Noslēgts ilgtermiņa sadarbības līgums ar Milānas Universitāti (Itālijā) par studējošo 

apmaiņu. „Erasmus” programmas ietvaros, saskaņā ar šo līgumu, 2007./2008. ak. g. viena 

Reklāmas un sabiedrisko attiecību programmas studente ieguva izglītību Milānas 

Universitātē. Līgums paredz ikgadējas divu Reklāmas un sabiedrisko attiecību programmā 
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studējošo studijas Milānas Universitātē. SPPA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar sekojošām 

ārzemju augstskolām: Starptautiskā Prāgas Universitāte (Čehija), Lionas universitāte 

„Lumjēra-2” (Francija), Sociālhumanitārais institūts (Igaunija), Mākslas augstskola Visnaisa 

(Portugāle), Ķelnes universitāte (Vācija), Savonlinnas universitāte (Somija). Noslēgti 

sadarbības līgumi ar Latvijas augstskolām ar līdzīgām studiju programmām: Vidzemes 

augstskolu, Biznesa augstskolu „Turība”, RPIVA. (Līgumu kopijas sk. pielikumā Nr. 10). 

  
11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības 
programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās 
izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā 
augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā 
  
Informāciju skatīties pielikumā Nr. 10. 
 
12. Studiju programmas attīstības plāns 

Iepriekšējās akreditācijas komisijas novērtējumā SPPA Reklāmas un sabiedrisko 

attiecību studiju programmai tika minēti ieteikumi un rekomendācijas, kas varētu uzlabot 

studiju programmas kvalitāti. Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un 

ieteikumu salīdzinājumu ar atskaites periodā paveikto (skat. tabulā). 

 

Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un ieteikumu salīdzinājums ar 

paveikto akreditācijas periodā 

Ekspertu rekomendācijas Paveiktais atskaites periodā 

• Uzlabot kursu struktūru un 
secību mācību programmā - 
ieviest vispārīgus 
ievadkursus pirmajos studiju 
gados un ieplānot 
sarežģītākus kursus pēdējos 
studiju gados. 

 

Kursu struktūras uzlabojumi ir veikti, ieviešot vispārīgus 
ievadkursus pirmajos studiju gados un ieplānojot 
sarežģītākus studiju kursus pēdējos gados sk. 3. punktu. 

• Reklāmas un sabiedrisko 
attiecību tirgvedības aspekti 
mācību programmā jāuzsver 
labākā veidā, ieviešot kursus, 
kas attiecas uz tirgus analīzi 
un izpēti.  

Ieviests kurss Marketinga pētījumi 4k.p.(6 ECTS) 
 

• Lai padarītu specializāciju 
reklāmā un sabiedriskajās 
attiecībās skaidrāku un 
pārliecinošāku, ieteicams 
abas specializācijas 3.mācību 
gadā nodalīt atsevišķi. 
Atdalīšanai ir jābūt cieši 
saistītai ar piedāvātajiem 
profesionālās specializācijas 

Sākot ar 3. mācību gadu studenti sadalās divās grupās – 
reklāmas menedžera vai sabiedrisko attiecību 
menedžera kvalifikācijas apgūšanai, kur attiecīgo 
profesionālās specializācijas studiju kursu ietvaros 
padziļināti apgūst savai izvēlētajai specializācijai 
atbilstošus tematus. 
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kursiem nozarē. 
• Jāpalielina ievēlēto 

mācībspēku, kā arī 
mācībspēku ar doktora 
akadēmisko grādu daļa. 

Ievēlētie mācībspēki un akadēmiskais personāls ar doktora 
akadēmisko grādu ir atbilstošs noteiktajām prasībām sk. 
8.punktu. 

• Jāveicina mācībspēku 
pētnieciskās aktivitātes, 
publikācijas valstiski un 
starptautiski atzītos žurnālos, 
studentu iesaistīšanās 
projektos mācībspēku vadībā 
un uzraudzībā.   

Sk. pielikumā Nr. 9 

• Jāpastiprina un jāpalielina 
kontrakti un saikne ar citām 
augstskolām valstī un 
ārzemēs, kā arī ar 
profesionālām organizācijām 
reklāmas un sabiedrisko 
attiecību jomā  

        Sk. pielikumā Nr.10 

• Ieteicams sekot līdzi 
absolventu karjeras ceļam un 
analizēt viņu atbildes 
reakciju, kā arī sekot līdz 
darba devēju reakcijai, lai 
piemērotu studiju 
programmu reālajām darba 
tirgus vajadzībām.  

Veicot izmaiņas programmā tika ņemti vērā absolventu un viņu 
darba devēju ieteikumi pēc aptaujas rezultātiem. 2009. jūnijā 
Reklāmas un sabiedrisko attiecību fakultātes absolventi uzstājās 
studentu konferencē „Master Project”. 
 

 

12.1 Profesionālās bakalaura studiju programmas stipro un vājo pušu 

pašnovērtējums 

 
Stiprās puses Vājās puses 

• Studiju programmas orientācija uz tirgus 
vajadzībām. 

• Mācību darbā tiek izmantotas aktīvās 
apmācības metodes; studenti veic 
kvalitatīvi atbilstošu zinātniski pētniecisku 
un projektu darbu. 

• Programmas realizācijā izmanto projekta 
metodi. 

• Izstrādāta sistēma pastāvīgas kvalitātes 
monitoringam. 

• Pastāvīgi notiek individuālais un grupu 
darbs organiskā vienotībā. Sakarā ar to, ka 
mācības notiek nelielās grupās, ir iespēja 
realizēt individuālo pieeju. 

• Studentu praktiskā darba rezultātus var 
izmantot dažādās izstādēs, gan augstskolā, 
gan ārpus tās. 

• Nozares profesionālās specializācijas 
kursu docētājiem ir profesionālā darba 

• Nepieciešamība aktivizēt un attīstīt 
sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām – gan docētāju, gan studentu 
apmaiņas jomā, gan arī projektu 
īstenošanas jomā; 

• Docētāju profesionālā noslogotība, kas 
kavē iesaistīšanos zinātniski pētnieciskos 
projektos. 

• Maz docētāju publikācijas saistībā ar 
augstskolas un docētāju orientāciju uz 
praktisku darbu.  

• Salīdzinoši mazs to docētāju īpatsvars, 
kuriem ir doktora grāds, jo nozarē ir maz 
docētāju ar doktora grādu. 

• Studenti dēļ noslogotības darbā maz 
iesaistās augstskolas sabiedriskajā dzīvē. 
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pieredze sabiedriskajās attiecībās un/vai 
reklāmā un darba pieredze augstskolā.  

Iespējas Draudi 
 
• Veicināt akadēmiskā personāla 

iesaistīšanos plašākos zinātniski 
pētnieciskajos projektos un aktīvi iesaistīt 
studentus tajos. Intensificēt darbu 
laboratorijās. 

• Veicināt docētāju zinātnisko pētījumu 
rezultātu atspoguļošanu zinātniskās 
publikācijās. 

• Izvērst sadarbību ar Latvijas un ārzemju 
augstskolām, ar kurām parakstīts līgums; 
plašāk praktizēt lektoru un vadošo 
speciālistu uzaicināšanu, lai vadītu 
nodarbības ar studentiem. 

• Sekmēt studentu un docētāju apmaiņu 
starptautiskās programmās. 

• Palielināt docētāju skaitu ar doktora grādu 
mācību procesa līdzdalībā. 

 

 
• Studējošo skaita samazināšanās mūsdienu 

ekonomikas un demogrāfiskās situācijas 
rezultātā.  

• Konkurences pieaugums sabiedrisko 
attiecību un reklāmas izglītībā. 
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12.2. SPPA profesionālās bakalaura studiju programmas „Reklāma un 
sabiedriskās attiecības“ attīstībai nākamajos gados veicamie uzdevumi 
   

1. Iesaistīt docētājus un studentus komunikācijas un reklāmas pakalpojumu tirgus 

izpētē, ņemt vērā šo informāciju konkrētu kursu realizācijā. 

2. No vienas puses, unificēt programmu attiecībā uz vadošām Eiropas un pasaules 

mācību iestādēm, no otras puses – diversificēt programmu attiecībā uz šīm 

organizācijām izmantojot jaunas darba formas un metodes. 

3. Izveidot ciešākus kontaktus ar vadošām zinātniskām struktūrām Eiropā un pasaulē.  

            Iesaistīt docētājus pētnieciskā darbā gan LPZ finansētos pētījumu projektos, gan   

            starptautiskās programmās. Veicināt docētāju zinātnisko pētījumu rezultātu  

           atspoguļošanu zinātniskās publikācijās. 

4. Attīstīt docētāju kvalifikācijas celšanas sistēmu jaunu formu, metožu un pieeju 

apguvē programmas realizēšanai. 

5. Piesaistīt studiju darbam praktizējošus, augsti kvalificētus speciālistus ar zinātnisko 

grādu. 

6. Atbalstīt mācību spēku (īpaši jauno) un darbinieku kvalifikācijas celšanu kā Latvijā, 

tā arī ārzemju doktorantūrās, kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un semināru 

apmeklēšanu, papildus izglītības iegūšanu, stažēšanos ārvalstu augstskolās. 

Aktivizēt studējošo un docētāju apmaiņu ar citām augstskolām. Veicināt studentus 

izmantot starptautiskās apmaiņas iespējas, kā arī labāko studentu tālāko izglītību ar 

mērķi iesaistīt docētāja darbā. 

7. Paplašināt augstskolas sociālo partneru un potenciālo darba dēvēju skaitu. 

8. Attīstīt augstskolas materiāli-tehnisko un metodisko bāzi augstāka mācību procesa 

līmeņa nodrošināšanai.  

9. Izstrādāt profesionālā maģistra programmu. 

Profesionālās studiju programmas „Reklāma un sabiedriskās attiecības” bakalaura 

profesionālā grāda sabiedrības vadībā un sabiedrisko attiecību menedžera vai reklāmas 

menedžera kvalifikācijas iegūšanai pašnovērtējuma ziņojumu sagatavoja: 

 
Reklāmas un sabiedrisko attiecību fakultātes  
studiju programmas direktore Marika Šulce 
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PIELIKUMS 
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1. IZRAKSTS NO SENĀTA SĒDES 
PROTOKOLA 

 
 



 44 

 

 
 
 
 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AKREDITĀCIJAS LAPA NR. 2044, 
28.03.2007.g. 
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3. SABIEDRISKO ATTIECĪBU 
MENEDŽERA PROFESIJAS 

STANDARTS 
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4. REKLĀMAS MENEDŽERA 

PROFESIJAS STANDARTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

PIETEIKUMS 
PROFESIJAS STANDARTA IZSTRĀDEI 

 
 
Institūcijas nosaukums Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas 

Augstskola 
Institūcijas dibinātājs 
 

J. Mihailovs 

Institūcijas juridiskais statuss Privātā 
Institūcijas juridiskā adrese un tālruņa 
numurs 

Bruņinieku 65, Rīga, LV – 1011, 7803922 

Institūcijas reģistrācijas apliecības numurs 40003011275 
 
 
Informācija par profesijas standartu: 

PS 
nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 
līmenis 

Kods pēc 
LR 
klasifikatora 

Līdzīga satura /jomas/ nozares profesijas 
standarti 
apstiprināto 
PS  
nosaukums 

prof. 
kvalif. 
līmenis 

recenzijā 
esošo PS 
nosaukums 

prof. 
kvalif. 
līmenis 

Reklāmas 
menedžeris 

5 2419 09     

       
       
 
 
 
Institūcijas vadītājs Jānis Zaļkalns 
Institūcijas pilnvarotā persona 
 

Glorija Sarkane, SPPA Reklāmas un 
sabiedrisko attiecību fakultātes prodekāne, 
7506619 

Profesijas standarta darba grupas vadītājs Jānis Mihailovs, SPPA Psiholoģijas 
fakultātes dekāns, 7298722 

 
 
Profesijas standarta darba grupas sastāvs: 
Georgijs Stražnovs „BaltPriors” direktors 
Laila Ozoliņa LADC direktore, reklāmas un SA neatkarīgā 

konsultante un reklāmas ētikas eksperte 
Ivo Kušķis VB SIA „Latvijas Televīzija” tirgzinības 

direktors 
Sanita Vuškāne VB SIA „Latvijas Televīzija” Reklāmas 

nodaļas vadītāja 
Glorija Sarkane SPPA Reklāmas un sabiedrisko attiecību 

fakultātes prodekāne 
 
 
 
 
 
     18. 07. 2006.                                ________________                                Glorija Sarkane  
        datums                                             paraksts                                         paraksta atšifrējums 
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APSTIPRINĀTS 
Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2006. gada ....................... 
rīkojumu Nr.................... 

 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS 
Reģistrācijas numurs  
Profesija                                                 Reklāmas menedžeris 
Kvalifikācijas līmenis                                             5 
 
Nodarbinātības apraksts                     Reklāmas menedžeris ir speciālists 

reklāmas kampaņu izstrādāšanā un 
realizēšanā iepriekš noteikta  
priekšstata radīšanai potenciālajiem 
klientiem vai patērētājiem par 
piedāvātajām precēm, pakalpojumiem, 
darbības veidiem. 
Reklāmas menedžeris ir atbildīgs par 
preču un pakalpojumu ražotāju un 
patērētāju komunikāciju ar mērķi-  
sekmēt preču un pakalpojumu virzīšanu 
tirgū.  
Reklāmas menedžeris organizē reklāmas 
stratēģijas izstrādi un organizē konkrēta 
reklāmas produkta radīšanu.  
Reklāmas menedžeris pārvalda attiecību 
veidošanos ar plašsaziņas līdzekļiem, 
savā darbībā izmanto dažādus masu 
mediju kanālus (presi, TV, radio, 
Internetu, katalogus u.t.t.), piesaistot 
papildus nepieciešamos resursus, 
piemēram, reklāmas un mediju 
aģentūras.  
Aktīvi piedalās organizācijas logo, 
zīmola, tēla radīšanā. 
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Pienākumi un uzdevumi 

Pienākumi Uzdevumi 
1. Veikt tirgus izpēti 1.1. Noteikt pircēju un patērētāju vajadzības. 

1.2. Noteikt produktu izvēles kritērijus un 
pirkumu motīvus. 
1.3.  Noteikt reklamējamā produkta mērķa 
auditoriju. 
1.4. Veikt konkurentu un viņu tirgus daļas analīzi. 
1.5. Veikt konkurentu preču realizācijas kanālu 
un metožu izpēti.. 
1.6. Veikt pircēju maksātspējas pētījumus. 
1.7. Sagatavot ziņojumu uzņēmuma vadībai par 
veikto tirgus izpēti. 

2. Darbs ar klientiem 2.1. Atrast un piesaistīt klientus. 
2.2. Sagatavot informāciju un informēt klientu par 
preču vai pakalpojumu klāstu, atzīmējot 
konkurējošās priekšrocības. 
2.3. Informēt  klientu par preču vai pakalpojumu 
iegādes kanāliem (iespējām), atzīmējot 
konkurējošās priekšrocības. 

3. Izstrādāt reklāmas stratēģijas  3.1. Noteikt reklāmas mērķi balstoties uz klienta 
mārketinga komunikācijas koncepciju. 
3.2. Izstrādāt reklāmas aktivitāšu projektu. 
3.3. Noteikt reklāmas aktivitāšu projekta 
izmaksas un laika termiņus. 

4. Veikt reklāmas komunikācijas kanāla izvēli 4.1. Sekot mūsdienu mārketinga un reklāmas 
komunikācijas jauno tehnoloģiju iespējām. 
4.2. Pārzināt reklāmas komunikācijas kanālu 
iespējas. 
4.3. Veikt reklāmas komunikācijas kanālu analīzi 
un efektīvākā kanāla veida izvēli atbilstoši 
uzņēmuma reklāmas uzdevumiem. 
4.4. Noteikt reklāmas komunikācijas kanāla  
izvēles stratēģiju. 
4.5. Veikt specifisko reklāmas komunikācijas 
kanālu atlasi. 
4.6. Sastādīt mediju plānu. 
4.7. Veikt medija ģeogrāfiskā izvietojuma izvēli. 
 

5. Reklāmas ziņojuma izstrādes organizēšana 5.1.Izstrādāt reklāmas ziņojuma ideju. 
5.2. Veikt reklāmas ziņojuma variantu atlasi un 
vērtējumu. 
5.3. Organizēt reklāmas ziņojuma izgatavošanu. 
5.4. Organizēt reklāmas ziņojuma ievietošanu 
reklāmas līdzekļos. 

6. Veikt reklāmas produkta, pasākuma, 
stratēģijas utt. realizēšanai nepieciešamo 
speciālistu piesaisti 

6.1. Veikt reklāmas aģentūru, mediju aģentūru, 
mārketinga aģentūru un individuālo speciālistu 
apzināšanu un atlasi. 
6.2. Organizēt līguma projekta izstrādāšanu, 
saskaņošanu un parakstīšanu. 
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7. Kontrolēt reklāmas projekta/kampaņas 
īstenošanu 

7.1. Pārraudzīt reklāmas veidošanas gaitu. 
7.2. Pārraudzīt reklāmas izvietošanu reklāmas 
līdzekļos atbilstoši līguma noteikumiem. 
7.3. Kontrolēt reklāmas projekta/kampaņas 
budžeta izlietojumu. 
7.4. Veikt nepieciešamās korekcijas reklāmas 
projekta/kampaņas plānos. 
7.5. Sagatavot ziņojumu uzņēmuma vadībai par 
reklāmas projekta/kampaņas plāna izpildi. 

8. Veikt reklāmas efektivitātes novērtēšanu 8.1. Veikt aptaujas reklāmas komunikatīvās 
efektivitātes noteikšanai. 
8.2. Veikt reklāmas izmaksu salīdzinājumu ar 
apgrozījumu, ekonomiskās efektivitātes 
noteikšanai. 
8.3. Sagatavot ziņojumu uzņēmuma vadībai par 
reklāmas projekta/kampaņas efektivitāti. 
8.4. Izstrādāt reklāmas efektivitātes 
paaugstināšanas metodes. 

9. Pielietot un ievērot LR pastāvošos likumus, 
normatīvos aktus un noteikumus 

9.1. Plānot un realizēt reklāmas 
projektus/kampaņas ievērojot LR likumus, 
normatīvos aktus un noteikumus. 

10. Piedalīties organizācijas korporatīvā stila 
veidošanā 

10.1. Organizēt organizācijas korporatīvā stila 
konceptuālu pilnveidošanu sekojot izmaiņām 
uzņēmuma mārketinga attīstībā. 
10.2. Izstrādāt reklāmas norādes par uzņēmuma 
atšķirību no konkurentiem, balstoties uz 
uzņēmuma vienoto stilu. 
10.3. Izveidot piedāvāto preču/pakalpojumu 
konkrētās atšķirīgās priekšrocības salīdzinājumā 
ar konkurentiem. 
10.4. Piedalīties uzņēmuma vienotā reklāmas stila 
izstrādāšanā un veidošanā. 

 
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
Organizatoriskie faktori – darbs tiek veikts individuāli vai darba grupā, kā arī vadot citus 
darbiniekus. Darba grupa var sadarboties ar citiem speciālistiem un darījumu partneriem.  
Labiekārtota darba vieta. Darba vietas tehniskajam nodrošinājumam ir jāatbilst mūsdienu 
tehnoloģisko risinājumu piedāvājumam un kvalitātei. 
 
Fizikālie, bioloģiskie un ķīmiskie faktori- strādājot ar datoru, paaugstināts 
elektromagnētiskais lauks. Paaugstināts stress. 
 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai- 
Komunikabilitāte. 
Fleksibilitāte. 
Laba atmiņa. 
Labas runas dāvanas. 
Radoša domāšana. 
Prasme darboties grupā. 
Svešvalodu zināšanas. 
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Prasmes 
Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes 

profesijā 
Vispārīgās prasmes/spējas 

•Iegūt un pielietot 
informāciju par attiecīgajā 
nozarē notiekošiem 
procesiem un organizācijas 
mērķiem saistībā ar tiem 
•Orientēties aktuālajos LR un 
ES ekonomiskās un 
politiskās dzīves mērķos,  kā 
arī lēmumos par to 
sasniegšanas ceļiem 
•Orientēties personāla 
vadības un lēmumu 
pieņemšanas modeļos un 
metodēs 
•Sastādīt saturiskās atskaites 
•Pārzināt projektu 
izstrādāšanu, saskaņošanu, 
vadīšanu, analīzi 
•Lietot pieejamos 
profesionālās informācijas 
avotus 
•Lietot e-ofisa un interneta 
pamatpaketes 
•Lietot ar nozari saistītos 
standartus, dokumentāciju un 
terminoloģiju 
•Pielietot tēlainās izteiksmes 
līdzekļu ietekmi uz klientu 
•Izprast un spēt radoši domāt 
attiecībā uz vizuālo un 
tekstuālo izkārtojumu 
•Attīstīt savas radošās spējas 
profesionālās darbības 
kontekstā 

• Analizēt komunikācijas 
procesus 
•Sastādīt un sniegt ziņojumus 
•Spēt pārliecināt, pierunāt 
•Noteikt uzņēmuma stiprās 
puses 
• Veikt uzņēmuma stipro un 
vājo pušu, iespēju un draudu 
analīzi 
• Formulēt stratēģisko 
vēstījumu un nodrošināt tā 
komunikatīvo virzību  
• Plānot laiku un budžetu 
•Pārzināt pārliecināšanas 
stratēģijas un taktikas 
• Pielietot diskursa analīzes 
metodes 
•Sagatavot un sniegt 
informāciju pircējam par 
pardodamo 
preci/pakalpojumu 
•Prast pārdot preci vai 
pakalpojumu 
•Tehniski korekti sagatavot 
darba materiālus tālākai 
lietošanai vai saglabāšanai 
arhīvā 
 

•Veidot un vadīt komandu, 
prast motivēt 
•Efektīvi plānot un organizēt 
savu darbu 
•Patstāvīgi apgūt jaunas 
zināšanas 
•Organizēt un vadīt 
pielietojamos pētījumus ar 
mērķi iegūt jaunas zināšanas 
•Lietot modernās 
informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
•Sagatavot un sniegt 
multimediālas prezentācijas 
•Ievērot LR likumu un ES 
normatīvo aktu prasības  
•Ievērot ētikas un 
profesionālās ētikas principus 
•Spēt radoši risināt darba 
uzdevumus 
•Strādāt komandā un 
organizēt komandas darbu 
•Sadarboties ar citu profesiju 
darbiniekiem 
•Argumentēti izteikt savu 
viedokli, risināt 
problēmsituācijas 
•Sagatavot un organizēt 
masveida pasākumus 
•Spēt sazināties ar partneriem 
svešvalodās 
•Noformēt lietišķos 
dokumentus 

 
Zināšanas 

Zināšanas Zināšanu līmenis 
Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Zināšanas par komunikācijas 
procesiem 

   

Sabiedriskās attiecības    
Komunikācijas teorijas    
Mārketinga komunikācija    
Lietišķā saskarsme    
Biznesa komunikācija un reklāma    
Publiskās uzstāšanās pamati    
Audiovizuālā komunikācija    
Zināšanas reklāmas vadīšanā    
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Reklāmas psiholoģija    
Reklāmas teorija    
Reklāmas līdzekļi    
Reklāmas menedžments    
Reputācijas pamati    
Pētniecības metodes reklāmā    
Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas 
darbību regulējošā likumdošana 

   

Zināšanas vadības zinībās    
Vadībzinības    
Projektu vadīšanas pamati    
Zināšanas par analītiski – 
pētniecisko darbu 

   

Pētnieciskā darba pamati    
Jaunās informācijas tehnoloģijas    
Vispārējas zināšanas pārējās jomās    
Jaunrades procesa psiholoģija    
Ētika    
Loģika    
Politoloģija    
Socioloģija    
Dzimtā valoda    
Svešvalodas    
Uzņēmējdarbība    
Grāmatvedība    
 
 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Jānis Mihailovs, Starptautiskās Psiholoģijas zinātņu akadēmijas akadēmiķis, SPPA 
prezidents; 
• Georgijs Stražnovs, „BaltPriors” direktors; 
• Laila Ozoliņa, , LADC direktore, reklāmas un SA neatkarīgā konsultante un reklāmas ētikas 
eksperte; 
•  Ivo Kušķis, VB SIA “Latvijas Televīzija” tirgzinības direktors; 
•  Sanita Vuškāne, VB SIA “Latvijas Televīzija”Reklāmas nodaļas vadītāja; 
•  Glorija Sarkane, SPPA Reklāmas un sabiedrisko attiecību fakultātes prodekāne. 
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5. IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN 
PIELIKUMA PARAUGS 
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas  
200_. gada _____lēmumu Nr. xxx 

 
 
 

Vārds Uzvārds 

(personas kods xxxxxx-xxxxx) 
 

ieguvis (-usi) 
 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU SABIEDRĪBAS 
VADĪBĀ 

 

un 
 

REKLĀMAS MENEDŽERA KVALIFIKĀCIJU 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 
 

Z.v. 
 

     Rektors                               __________  (vārds, uzvārds) 
 

     Valsts pārbaudījuma  
     komisijas priekšsēdētājs __________  (vārds, uzvārds)  

 
 
 

Rīgā 
200_. gada __________ 
Reģistrācijas Nr. xxxx 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA 

 
Reģ. Nr. 40003011275 

Bruņinieku iela 65, Rīga, LV-1011 
tālr. 67803922, e-pasts: sppa@sppa.lv 

 
Diploma pielikums 

Diploma sērija PDE Nr. xxxx 
 

 Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.  

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj 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. Uzvārds: xxxxxxx 
1.2 Vārds: xxxxxxx 
1.3 Dzimšanas datums: xx/xx/xxxx 
1.4 Personas kods: xxxxxx - xxxxx 
 
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
 
2.1. Kvalifikācijas nosaukums: sabiedrisko attiecību menedžeris 
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: reklāma un sabiedriskās attiecības 
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: Starptautiskā Praktiskās 

psiholoģijas augstskola, privāta, valsts beztermiņa akreditēta augstskola (LR Augstākās 
Izglītības padomes 22.01.2004. lēmums Nr. 5) 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: skat. 2.3. 
2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 
 
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 
 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma (5. 

līmenis) 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 4 gadi 

(160 kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti), viens kredītpunkts atbilst 40 stundām, kas 
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ietver nodarbības auditorijās un patstāvīgo darbu, uzsāka studijas 200_.g., pabeidza 
studijas 200_.g. 

3.3. Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 
 

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: Saskaņā ar sabiedrisko attiecību menedžera profesijas standarta 

(PS 0225) 5. kvalifikācijas līmeni, apgūt specifiskās, profesionālajai darbībai 
nepieciešamās zināšanas un prasmes. Apmācības beigās jākārto gala pārbaudījums 
specialitātē, jāaizstāv diplomdarbs un kvalifikācijas darbs. 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

Studiju kursa nosaukums Kredītpunktu 
skaits 

ECTS 
kredītpunktu 

skaits 
Vērtējums 

Vispārizglītojošie studiju kursi  
Vizuālās kultūras pamati 6 9  
Verbālās kultūras veidi 8 12  
Filozofija 2 3  
Svešvaloda (angļu, vācu) 4 6  
Nozares teorētiskie pamatkursi  
Reklāmas teorija 4 6  
Sabiedrisko attiecību teorija 4 6  
Masu komunikācijas teorijas 2 3  
Publiskā viedokļa teorijas 2 3  
Informācijas sabiedrības teorija 2 3  
Žurnālistikas pamati 6 9  
Verbālā un neverbālā komunikācija 2 3  
Zīmolvedība 2 3  
Sociālā psiholoģija 2 3  
Lietišķā saskarsme 2 3  
Mārketinga pētījumi 2 3  
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Pētnieciskā darba metodoloģija 6 9  
Nozares profesionālās specializācijas kursi  
Ievads specialitātē 2 3  
Mārketinga komunikācija 4 6  
Vadībzinības 8 12  
Reklāmas psiholoģija 4 6  
Interneta, TV, preses un radio reklāmas 4 6  
Publiskās prezentācijas māksla 2 3  
Audiovizuālās komunikācijas tehnoloģijas 6 9  
Verbālās reklāmas izveides tehnoloģija 6 9  
Vizuālās reklāmas izveides tehnoloģija 6 9  
Reklāmas projektu vadīšanas pamati 4 6  
Sabiedrisko attiecību projektu vadīšanas 
pamati 4 6  

Projektu vadība 4 6  
Brīvās izvēles kursi  
Attīstības psiholoģija 2 3  
Aktiermeistarība 2 3  
Fotografēšanas pamati 4 6  
Vadības psiholoģija 2 3  
Darba psiholoģija 2 3  
Seksualitātes un seksuālo attiecību 
psiholoģija 2 3  

Svešvaloda (franču, itāļu, spāņu, vācu, 
krievu) 6 9  

 
Studiju darbi 

 

Kursa darbs Kredītpunktu 
skaits 

ECTS 
kredītpunktu skaits Vērtējums 

I kurss 2 3  
II kurss 2 3  
III kurss 2 3  

 
Prakses 

 
Prakses veids Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu skaits Vērtējums 

Mācību prakse    
Informācijas meklēšanas prakse 1 1,5  
Organizatoriskā prakse 2 3  
Profesionālā prakse    
Sabiedrisko attiecību/ reklāmas 
prakse 6 9  

Īslaicīgā stažēšanās 3 4,5  
Ilglaicīgā stažēšanās 14 21  

 
 

Gala pārbaudījums 
Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu skaits Vērtējums 

2 3  
 

Kvalifikācijas darba temats: 
„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 
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Diplomdarbs 
Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu skaits Vērtējums 

10 15  
 
Diplomdarba temats: 
„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 
 
 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
 

 10 – izcili 5 – viduvēji 
 9 – teicami 4 – gandrīz viduvēji 
 8 – ļoti labi 3 – vāji 
 7 – labi 2 – ļoti vāji 
 6 – gandrīz labi 1 – pavisam vāji 

 
Par sekmīgām ir uzskatāmas zināšanas, kuras atbilst vērtējumam gandrīz viduvēji (4) un 
augstāk. 
Kvalifikācijas ieguvēja vidējā atzīme: xxxx 

 
4.5. Kvalifikācijas klase: netiek noteikta 
 
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
 
5.1. Turpmākās studiju iespējas: profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

„Reklāma un sabiedriskās attiecības” ar profesionālo bakalaura grādu sabiedrības 
vadībā un sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikāciju dod tiesības turpināt izglītību 
akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmā. 

 
5.2. Profesionālais statuss: sabiedrisko attiecību menedžeris 
 
6.  PAPILDINFORMĀCIJA: 
 
6.1. Sīkāka informācija: Ar valsts pārbaudījuma komisijas 200_. gada _______lēmumu Nr. 

_ (vārds uzvārds) ir piešķirts profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā un 
xxxxxxxxxxxxxxx kvalifikācija un viņai (-am) izsniegts diploms, kura sērija ir PDE Nr. 
xxxx 

 
6.2. Papildinformācijas avoti: SPPA interneta lapa: http://www.sppa.lv 
 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 
 
7.1. Datums: xx.xx.xxxx 
 
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: _____________________ (vārds uzvārds) 
 
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: SPPA rektors 
 
7.4. Zīmogs 
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8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 
 
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 
 
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
 
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir >20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir >10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas >30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā >15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 
 
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi >20 KP (30 
ECTS), nozares teorētiskie pamati >36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija >60 KP (90 
ECTS), izvēles kursi >6 KP (9 ECTS), prakse >26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs >12 KP (18 ECTS). 
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē >7 KP (10,5 ECTS), prakse >6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs > 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 

apguves iegūst 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. 
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• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā 
noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma 
ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 
maģistrantūrā. 

 
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 
 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
 

Apguves 
līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS 

atzīme 

 ļoti augsts 
 10  izcili (with distinction)  A 
 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  ļoti labi (very good)  B 
 7  labi (good)  C 

 vidējs 
 6  gandrīz labi (almost good)  D 
 5  viduvēji (satisfactory)  E 
 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 
  
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 
 
Papildinformācija: 
 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
 
Piezīme. 
 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. 

Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. 
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Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu 
skaits jāreizina ar 1,5. 
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6. STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Vizuālās kultūras pamati 
Kredītpunkti                                                                          6  
ECTS kredītpunkti                                                                9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                              120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       120 
Zinātnes nozare                                                                      Mākslas zinātne 
Kursa docētājs: 
Vikuļina Jekaterina 
Kursa anotācija: 
Vizuālā komunikācija pievēršas informācijas nodošanai ar acīm uztveramos veidos un šīs informācijas 
uztveršanai, kā arī līdzekļiem un paņēmieniem, kurus izmanto vizuālās informācijas radīšanai. Vizuālā kultūra  
ir balstīta uz tēliem nevis konceptiem: vizuālais materiāls kļuvis par dominējošo, tādejādi aizvietojot vārdus. 
Vizuālā kultūra ir vēsturisks priekšmets, kas balstās uz atziņu, ka vizuāls tēls (zīme) nav stabils, bet ir mainīgs 
atkarībā no tā saistības ar apkārtējo realitāti noteiktā laikā. Postmodernisms ir attīstījis tendenci, kad vizualizētas 
tiek lietas un būtnes, kas agrāk nemaz nebija vizuālas. Tāpat vizualizācija ļauj sagrozīt īstenību, attēlus 
samontējot ar datoru palīdzību. 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenos jēdzienus, izskaidrot dažādas mākslas parādības un 
labāk izprast pamatelementus un likumsakarības: vizualizēšana mūsdienu sabiedrību padara atšķirīgu no antīkās 
un agrīnās viduslaiku sabiedrības, jo šajos vēstures posmos attēli tika uztverti kā cieši saistīti ar objektu, pat 
identiski ar to, nevis kā mūsdienās, kad attēls ir lietu atainojums, demonstrējums. Viens no vizuālās kultūras 
pamata uzdevumiem ir saprast, kā šie sarežģītie attēli ir saistīti savā starpā. Vizuālā kultūra novirza mūsu 
uzmanību no tādām strukturētām un formālām skatīšanās situācijām, kā kino vai mākslas galerija, uz vizuālās 
pieredzes centriskumu mūsu ikdienas dzīvē. Tādēļ kursa uzdevums ir iemācīt praktiski izmantot šīs 
likumsakarības dažādu mākslas uzdevumu risināšanai un prognozēšanai.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Ieskats dažādās kultūrās un tajās kultivēto attēlu iepazīšana.  
2. Atsevišķu vizuālās kultūras notikumu analīze.  
3. Vizuālās kultūras faktu atkarība no mediju starpniecības (eļļas gleznas, tēlniecības, grafikas paraugi, kino, 

internets u.c.). 
4. Vizuālās kultūras notikumu nestās jēgas uztvere un izpratne. 
5. Vizuālā kultūra kā jauns paņēmiens, kādā šodien strādāt daudzās nozarēs.  
6. Vizuālās kultūras popularitātes kritēriji un iemesli.  
 
Literatūra (01 - pamatliteratūra): 
1. Arhitektūra un māksla Rīgā: Idejas un objekti / Sast. Jānis Zilgalvis. – Rīga: Neputns, 2004. – 207 lpp.  
2. Bremša L., Brasliņa A., Bruģs D., Pelše S., Pujāte I. Latvijas mākslas vēsture – Rīga: Pētergailis, 2004. – 

543 lpp.  
3. Blūma Dz., Cielava S., Čaupoca S., Kučinska V., Kuple Z., Lāce R., Lapacinska V., Novadniece I. Latviešu 

tēlotāja māksla. 1860–1940. – Rīga: Zinātne, 1986. – 501 lpp.  
4. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture: mācību līdzeklis. – 1. daļa. – Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. – 173 lpp.  
5. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture: mācību līdzeklis. – 2. daļa. – Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. – 221 lpp.  
6. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture: mācību līdzeklis. – 3. daļa. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. – 304 lpp.  
7. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture: mācību līdzeklis. – 4. daļa. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. – 239 lpp. 
8. Cielava S. Vispārējā mākslas vēsture: no aizvēstures laikiem līdz 19. gs. beigām: metodiskais līdzeklis. – 

Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centrs, 1995. – 72 lpp. 
9. Curl J. S. Dictionary of Architecture. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – pp. 833. 
10. Gombrihs E. H. Mākslas vēsture – Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. – 688 lpp. 
11. Grosmane E. Gotika. – Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1995. – 62 lpp.   
12. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. – 3. izd. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. – 432 lpp. 
13. Kačalova T. Renesanse. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 62 lpp.  
14. Karasā P. F. R., Markadē I. Mākslas enciklopēdija: Glezniecības virzieni. – Rīga: Jumava, 2002. – 240 lpp.  
15. Kļaviņš E. Kubisms. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 44 lpp. 
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16. Kļaviņš E. Simbolisms. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 47. lpp.  
17. Kļaviņš E. Fovisms. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994.  
18. Kļaviņš E. Latviešu portreta glezniecība. 1850–1916. – Rīga: Zinātne, 1996. – 245 lpp. 
19. Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija: Žanri. Kompozīcija. Zīmējums un krāsa. Stili. – Rīga: 

Jumava, 2004. – 272 lpp.  
20. Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija: Darbnīcu noslēpumi. – Rīga: Jumava, 2005. – 240 lpp. 
21. Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā / Sast. Silvija Grosa. – Rīga: Neputns, 2000. – 196 lpp. 
22. Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2001. 198 lpp.  
23. Latvijas māksla tuvplānos / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 161 lpp.  
24. Māksla un politiskie konteksti / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 196 lpp.  
25. Pelše S. Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–

1940). – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2007. – 196 lpp. 
26. Pilsēta. Laikmets. Vide / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2007. – 280 lpp.  
27. Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 

223 lpp.   
28. Spārītis O. Manierisms. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997. – 80 lpp.  
29. The Concise Oxford Dictionary of Art and Artists / Ed. By Ian Chilvers. – Oxford, New York: Oxford 

University Press, 1990. – pp. 517.  
 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 
1. Anspaks J. Mākslas pedagoģija. – Rīga: Raka, 2004. 
2. Bahmane I. No cilvēka gaida patiesību. – Grāmata. – A.D. MCMXCII  V  VI.  
3. Duttmann G.A. The ABC of visual culture, or a new decadence of illiteracy // Journal of Visual Culture. – 

SAGE Publications. – 2002. – Vol.1. 
4. Gādamers H. G. Tēla esamiskā valence. – Grāmata. – A.D. MCMXCII  V  VI.  
5. Hābermāss J. Modernisms – līdz galam nerealizēts projekts. – Grāmata. – A.D. MCMXCI  XII.  
6. Ivsiņa A. Brūsa Mau manifesti. – Dizaina Studija. – 2006. – Nr. 1. 
7. Jungs K. G. Par arhetipa „bērns” psiholoģiju. – Grāmata. – A.D. MCMXC  XII.   
8. Jurēvičs P. Kultūras traģēdija. – Grāmata. – A.D. MCMXC  X.  
9. Lejasmeijere I. Saruna ar grāmatu izdevējiem par grāmatu dizainu. – Dizaina Studija. – 2006. – Nr. 1.  
10. Liotārs Ž. F. Postmodernisma skaidrojums bērniem. – Grāmata. – A.D. MCMXCI  XII. 
11. Mauriņa Z. Ekspresionisms. – Grāmata. – A.D. MCMXCI  V. 
12. Mircefs N. Ko nozīmē jēdziens vizuālā kultūra? – http://rixc.lv/reader/ 
13. Ortrega I Gasets H. Mākslas dehumanizācija. – Grāmata. – A.D. MCMXC  X.   
14. Rubene M. Tagadnības apoloģētika. Nihilisms. – Grāmata. – A.D. MCMXC  X.   
15. Treilis M.  Pauls Jurēvičs kā kultūras filozofs. – Grāmata. – A.D. MCMXC  X.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rixc.lv/reader/�
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                               Verbālās kultūras veidi 
Kredītpunkti                                                                        8 
ECTS kredītpunkti                                                             12 
Kontaktstundu skaits semestrī                                           160  
Patstāvīgā darba apjoms                                                    160 
Zinātnes nozare                                                                  Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Dr. philol. Skačkova Olga, Dr. paed. Ivbule Valentīna, Mag. philol. Diāna Spīre 

 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis un uzdevumi: 

1. Veidot valodas un domāšanas saikni. 
2. Veidot valodas – domāšanas – runas saikni. 
3. Veidot izpratni par valodas un tautas mentalitātes un kultūras nedalāmību. 
4. Rosināt pašizteikšanās vēlmi mutvārdos un rakstveidā. 
5. Attīstīt spēju iesaistīties dažādās saziņas situācijās (sarunāties divatā, uzstāties 

publiski, oponēt cita viedoklim, pamatot savu domu utt.) 
6. Sekmēt apzinātu valodas likumību izpratni un praktisko lietošanu. 
7. Pilnveidot valodas kultūras praksi, veicināt izpratni par valodu kā esamības un 

personības garīgās kultūras būtisku sastāvdaļu. 
8. Pilnveidot izpratni par valodas izteiksmes līdzekļu izmantojuma daudzveidīgajām 

iespējām. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Valodas galvenās funkcijas – komunikatīvā, ekspresīvā, emocionāli estētiskā. 
2. Valodas kultūra kā viens no svarīgākajiem cilvēka kultūras aspektiem. 
3. Valodas kultūras jēdziens, valodas kultūras līmeņi. 
4. Valodas kultūras pazīmju savstarpējās sakarības. 
5. Komunikācijas veidi. 
6. Komunikācijas pamatlīdzekļi. 
7. 21. gs. komunikācijas veidi. 
8. Verbālā komunikācija. 
9. Verbālā komunikācija: runas aparāta prasmīga lietošana, valodas tīrība, domas 

(ziņojuma) komunikācijas precizitāte. 
10. Rakstveida komunikācija. 
11. Mutvārdu komunikācija. 
12. Rakstītā un runātā teksta atšķirības. 
13. Verbālais ziņojums kā doma, nevis vārdu sakopojums. 
14. Valodas funkcionālie stili, to lietošanas sfēra un izteiksmes līdzekļi. 
15. Komunikatīvais, interaktīvais un perceptīvais process. 
16. Izziņas procesu īpatnības. 
17. Teksts un zemteksts. 
18. Valodas estētika un kolorīts. 
19. Valodas kolorīta dažādās izpausmes, valodas kolorīts un valodas lietotāja personība. 
20. Estētiskais un neestētiskais valodā. 
21. Mūsdienu valodas ekspresivitāte. 
22. Vizuālo materiālu tipi. Vizuālo materiālu veidošana. Krāsas prezentācijā. 
23. Plašsaziņas līdzekļi un to ietekme. 
24. Starpkultūru komunikācija. 
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Literatūra (01 - mācību literatūra) 

1.   Dubkevičs, L.; Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – Rīga, 2003 
2.   Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R., 1993. 
3.   Kļaviņa S. Valodas daba. Ievads vispārīgajā valodniecībā. – Rīga, 1997. 
4. Linguistica Lettica. 
5. Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere / Sast. A. Rožkalne. – Rīga, 2000.  
6. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga, 1995. 
7. Rubīna A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas kultūra teorijā un praksē. – Rīga, 

2005. 
8. www.liis.lv 
9. www.vvk.lv 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liis.lv/�
http://www.vvk.lv/�
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Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                               Verbālā un neverbālā 
komunikācija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Mag. philol., lektore Diāna Spīre 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis un uzdevumi: 

1. Veidot valodas un domāšanas saikni. 
2. Veidot valodas – domāšanas – runas saikni. 
3. Veidot izpratni par valodas un tautas mentalitātes un kultūras nedalāmību. 
4. Rosināt pašizteikšanās vēlmi mutvārdos un rakstveidā. 
5. Attīstīt spēju iesaistīties dažādās saziņas situācijās (sarunāties divatā, uzstāties 

publiski, oponēt cita viedoklim, pamatot savu domu utt.) 
6. Sekmēt apzinātu valodas likumību izpratni un praktisko lietošanu. 

 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Jēdziena komunikācija interpretācija. 
2. Komunikācijas veidi. 
3. Verbālā komunikācija. 
4. Neverbālā komunikācija. 
5. Starpkultūru komunikācija. 
6. Komunikatīvais, interaktīvais un perceptīvais process. 
7. Komunikācijas līdzekļu attīstības posmi. 
8. Izziņas procesu īpatnības. 
9. Verbālā komunikācija; rakstveida komunikācija un mutvārdu komunikācija. 
10. Komunikācijas pamatlīdzekļi. 
11. 21. gs. komunikācijas veidi. 
12. Neverbālā komunikācija; žestu iedalījums un veidi. 
13. Mīmika, stāja, teritorijas un zonas. 
14. Roku žesti un kāju žesti; roku barjeras un kāju barjeras. 
15. Acu signāli, skatiena uzvedība. 
16. Flirta žesti un signāli; vīriešu flirta žesti, sieviešu flirta žesti un signāli. 
17. Teritorijas un īpašuma žesti.  
18. Norādīšana. Atklātā konfigurācija un slēgtā konfigurācija. Iekļaušanas un izslēgšanas 
paņēmieni. 
19. Neverbālā komunikācija starpkultūru aspektā. Žestu atšķirīgais lietojums Eiropā. 

Žestu atšķirīgais lietojums Āzijā un Amerikā 
20. Žestu interpretācija. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra) 
 
Literatūra (02 - klasiska psiholoģiska literatūra) 
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Literatūra (03 - mūsdienu psiholoģiska literatūra)  
 
1.   Kļaviņa S. Valodas daba. Ievads vispārīgajā valodniecībā. – Rīga, 1997. 
2. Linguistica Lettica. 
3. Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere / Sast. A. Rožkalne. – Rīga, 2000.  
4. Pīzs A. Ķermeņa valoda. – Rīga, 1997. 

      5.   Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga, 1995. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Filozofijas pamati 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Filozofija 
 
Kursa docētājs: 
Dr.phil. Apsīte Ludmila 
 
Kursa anotācija: 
"Filozofijas" kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kultūras attīstības gaitā izstrādātajām 
nozīmīgākajām pasauluzskatiskajām koncepcijām, teorētiskās domāšanas sistēmām un 
metodoloģiskajiem principiem. Tajā atspoguļots cilvēces garīgās pieredzes veidošanās 
process no pašiem civilizācijas pirmsākumiem līdz mūsu dienām. Galvenā uzmanība veltīta 
eiropeiskās garīgās kultūras vēsturisko likteņu izsekošanai, proporcionāli lielāku vietu ierādot 
jaunāko laiku filozofisko teoriju analīzei.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Filozofijas priekšmets un sākotne. 
2.Sengrieķu filozofijas klasiskās koncepcijas. 
3.Vēlīnā antīkā filozofija un garīgā dzīve. 
4. Filozofija un garīgā dzīve viduslaiku un renesanses Eiropā. 
5. Jauno laiku filozofija. 
6. Klasiskā vācu filozofija. 
7. Jaunāko laiku zinātnes filozofija. 
8. Dzīves filozofija. 
9. Psihoanalīze. 
10.Fenomenoloģija un eksistenciālisms. 
11. XX.gs. nogales un postmodernisma filozofija. 
12. Austrumu filozofija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Ideju vārdnīca. Rīga, 1999 
2. Kūle M., Kūlis R. Filozofija. Rīga, 2002 
3. Kuncmanis P. u.c.Filozofijas atlants. Attēli un teksti. Rīga, [b.g.] 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra) 

1. Cooper D.B. World Philosophies. A Historical Introduction. Cambr. Mass. 
1996 

2. Copleston Fr.S.J. A History of Phylosophy. Vol. I-IX. New-York, London, 
Toronto, Sydney, Auckland, 1993-1994 

3. Pojman L. Classics of Philosophy. New-York, Oxford, 1998 
4. Reale G., Antiseri D. Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Brescia 

(Italia), 1983., Реале Дж., Антисери Д. История философии от истоков до 
наших дней. Санкт-Петербург, 1994-1997 
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5. Russel B. History of Western Philosophy. New-York, 1945. Рассел Б. 
История западной философии. Москва, 2003 

6. Всемирная энциклопедия: философия. Москва, Минск, 2001 
7. Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт на Майне, 

Париж, Люксембург, Москва, Минск. 1998 
8. Antīkā un viduslaiku filozofija. Rīga, 1997 
9. Gorders J. Sofijas pasaule. Rīga, 1996 
10. Klīve V.V. Gudrības ceļos, Rīga, 1996 
11. Rēpers V., Smite L. Ievads ideju vēsturē, Rīga, 1997 
12. Rubene M. No TAGADNES uz tagadni, Rīga, 1995 
13. Šuvajevs I. Sarunas par filozofiju. Rīga, 1-1999, 2-2000 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Vācu valoda 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Mg. tulk. tehn. Larisa Koroļčuka 
 
Kursa anotācija: 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenās svešvalodas mācīšanās 
pamatiemaņas, veidos prasmes strādāt ar specifiskiem profesionālajiem tekstiem un vārdnīcu, 
kā arī izteikt savas domas rakstiski un mutiski. Tāpēc kursa mērķis ir: iemācīt studentiem 
rakstisko un mutisko saskarsmi otrā svešvalodā, prast orientēties komunikatīvajās situācijās, 
izvēloties precīzus vārdus un izteicienus, lai izteiktu savus nodomus, domas, vērtējumu, 
reakciju, jūtas, adekvātus noteiktai situācijai. Runas iemaņu pilnveidošana sociālajā, kultūras 
un zinātniskās saskarsmes sfērās, kā arī argumentētu izteicienu iemaņas (monologs, dialogs), 
piedalīties zinātniska un sociāli problemātiska rakstura diskusijās. Minētie valodas apguves 
aspekti tiks realizēti, konfrontējot studentus ar lietišķiem tekstiem vācu valodā (tai skaitā 
audio- un video-materiāli). Šajā tekstu kategorijā ietilpst: lietišķā korespondence, aptaujas, 
statistikas, dažādi informatīvi paziņojumi; plašāk arī reportāžas, ziņas, intervijas, komentāri, 
reklāma u.c. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Iepazīšanās, iepazīstināt ar kolēģiem, pastāstīt par sevi, par savām studijām. 
2. Pastāstīt par savu dzīves vietu, aprakstīt savu dzīvokli vai māju. Iepazīties ar mājokļu 

piedāvājumu Vācijā, iespējām īrēt dzīvokļus. Svarīgākie noteikumi, kas jāievēro īrējot 
dzīvokli. Kā dzīvo jaunieši, studenti Vācijā. Pastāstīt par dzīves apstākļiem Latvijā. 
Viesnīcu serviss. Reklāma Latvijas viesnīcām. 

3. Latviešu nacionālā virtuve. Iepazīties ar tradicionālo virtuvi Vācijā. Veselīga un 
neveselīga pārtika. Izveidot reklāmu Latvijas produktiem. Kādus ēdienus piedāvāt 
viesiem no Vācijas. Kas sagaidāms viesojoties Vācijā. Ieteikt, reklamēt restorānus, 
kafejnīcas Rīga. 

4. Studijas augstskolā. Mācību priekšmeti. Izveidot reklāmu savai augstskolai.  
5. Brīvais laiks. Pastāstīt par saviem vaļaspriekiem. Pastāstīt par aktivitātēm nedēļas 

nogalei. Aktīvs un veselīgs dzīves veids.  
6. Izklaides iespējas Rīgā. Muzeji, izstādes, koncerti, teātri Rīga. Izveidot reklāmu 

kādam Latvijas muzejam. 
7. Sabiedriskais transports Rīgā. Prast pastāstīt par sabiedrisko transportu, kur iegādāties 

braukšanas biļetes, par biļešu cenām. Prast paskaidrot kā nokļūt no viena objekta 
(Rīgas lidosta) līdz kādam citam (viesnīca).  

Starppriekšmetu saikne: dzimtā valoda, lietišķā angļu valoda. 
 
Mācību literatūra: 
Aufdersraße, Hartmut/Bock, Heiko u.a.: Themen neu aktuell 1-3, Ismaning: Max Hueber 
Verl., 2003. 
 
Papildliteratūra: 
Erben, Johannes: Deutsche Grammatik. Ein Abriss, Ismaning: Max Hueber Verl., 2002. 
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Hering, Axel/Matussek, Magdalena u.a.: em Übungsgrammatik, Ismaning: Max Hueber Verl., 
2002. Ismaning: Max Hueber Verl., 2002. 
Pischel, Susanne: Geschäftskorrespondenz. Mustertexte. Darījumu korespondence. 
Paraugteksti, Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 
Vācu-latviešu mācību vārdnīca, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                Svešvaloda (angļu valoda) 
Kredītpunkti                                                                         4   
ECTS kredītpunkti                                                               6  
Kontaktstundu skaits semestrī                                             120   
Patstāvīgā darba apjoms                                                      120  
Zinātnes nozare                                                                    Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Dr. philol. Skačkova Olga, Profesionālais maģistra grāds tulkošanas tehnoloģijā Jūlija 
Rastorgujeva 
 
Kursa anotācija: 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenās svešvalodas mācīšanās 
pamatiemaņas, veidos prasmes strādāt ar specifiskiem profesionālajiem tekstiem un vārdnīcu, 
kā arī izteikt savas domas rakstiski un mutiski. Tāpēc kursa mērķis ir: iemācīt studentiem 
rakstisko un mutisko saskarsmi otrā svešvalodā, prast orientēties komunikatīvajās situācijās, 
izvēloties precīzus vārdus un izteicienus. Runas iemaņu pilnveidošana sociālajā, kultūras un 
zinātniskās saskarsmes sfērās, kā arī argumentētu izteicienu iemaņas (monologs, dialogs), 
piedalīties zinātniska un sociāli problemātiska rakstura diskusijās. Minētie valodas apguves 
aspekti tiks realizēti, konfrontējot studentus ar lietišķiem tekstiem (tai skaitā audio- un video-
materiāli). Šajā tekstu kategorijā ietilpst: lietišķā korespondence, aptaujas, statistikas, dažādi 
informatīvi paziņojumi; plašāk arī reportāžas, ziņas, intervijas, komentāri, reklāma u.c. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Pašprezentācija. Iepazīšanās. 
2. Cilvēks un sociālā vide. Ikdienas situācijas un problēmas. Globālās problēmas. 
3. Pakalpojumi. Iepirkšanās. Iestādes. 
4. Individuālais un nacionālais uzvedībā, raksturā, lietišķajā etiķetē, virtuvē, attieksme 

pret darbu un atpūtu. 
5. Preses un masu mēdiju materiālu atlase un analīze angļu valodā saistībā ar 

iepriekšminētajām tēmām. 
6. Darījumu dokumentu noformēšana.  
7. Studentu komunikatīvo iemaņu un prasmju attīstīšana lietišķās valodas pielietošanā 

modelētās biznesa situācijās. 
8. Ziņojumu, rakstu, publiskās informācijas valodas un stila trenēšana. 
9. Reklāmas tekstu, preses relīzes izveide un analīze. 
10. Studijas augstskolā. Mācību priekšmeti. Izveidot reklāmu savai augstskolai, fakultātei. 

Starppriekšmetu saikne: dzimtā valoda; reputācija; žurnālistika; sabiedriskās attiecības; 
mārketinga komunikācija; retorika un publiskā runa; interneta, TV, preses un radio reklāma. 
 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Berger, W. Advertising Today.-Phaidon, 2001.  
2. Cotton, D., Fawley, D., Kent, S. Market Leader.-Longman, 2005. 
3. Public Relations in Practice.-Cogan Page, 2003. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 
1. Business English. Grammar a practice. – Oxford University Press, 2001 – 323 p. 
2. Hugh Cory. Advanced Writing with English in Use. - Oxford University Press, 2000. 
3. Murphy, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for 

elementary students of English. Second edition / R. Murphy. – Derby: Cambridge 
University press, 2003. – 300 p. 
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4. Swan M., Walter C. The Good Grammar Book. – Oxford University press, 2001. 
5. Taylor, Sh. Model Business Letters, E-mails&Other Business Documents / Shirley 

Taylor. – Edinburgh: Pearson Education Limited, 2004. – 497 p. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Informācijas sabiedrības teorija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs:  
Ieva Zelmane 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar teorētiskajiem un praktiskajiem galvenajiem 
elementiem sabiedriskajās attiecībās. Kursā tiek apskatīta sabiedrisko attiecību plānošana, 
mērķu un stratēģijas nospraušana, tomēr lielāks uzsvars tiks vērsts uz praktiskām taktikām un 
to apgūšanu. Mācības tiks organizētas kombinējot lekcijas, mājasdarbus un grupas darbus, 
izdiskutējot rezultātus auditorijā. Tiek sagaidīts, ka studenti uz lekciju ieradīsies 
sagatavojušies diskutēt par uzdotajām tēmām, kas nozīmē izlasītas nodaļas gramatā un 
sagatavotus mājasdarbus.  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Sabiedrisko attiecību ievads, konteksts 
2. Situācijas izpēte un analīze – intervijas, auditi 
3. Reputācijas vadība – plānošana, mērķi un stratēģija, PR plāna izveide 
4. Sabiedriskā doma – attieksmes, viedokļi, darbības 
5. Printētie mediji – objektivitāte presē, publicitāte, ziņu aģentūras, intervijas, preses 

konferences 
6. Elektroniskie mediji – TV, radio, internets, TV intervijas, videokonferences 
7. Darbinieku attiecības – audits, publikācijas - intranets, avīzes, ziņojumu dēļi, sapulces, 

neformālā kominikācija (the grapevine) 
8. Valdības attiecības – PR valdības iestādēs, pašvaldībās, lobisms 
9. Sociālā atbildība – ziedojumi, brīvprātīgais darbs, sociālie projekti 
10. Patērētāju attiecības – Ombudsmens, patērētāju tiesību aizsardzība 
11. Internets, blogi – tiešsaistes attiecības, weblapu izveide, blogi 
12. Krīžu vadība – riska komunikācija, krīžu plānošana, komunikācija krīzē 

 
 
Literatūra: 
 

1. Anne Gregorija. Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana. Rīga, 2007 
2. Fraser P.Seitel. The practice of public Relations. Pearson Education International. 

2006 
3. Skots M. Katlips, Alens H. Senters, Glens M. Brūms Sabiedriskās attiecības. Rīga: 

Avots, 2002. 
4. Veinberga, S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Lietišķā saskarsme 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                              40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       40 
Zinātnes nozare                                                                     Psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Mg.psych. Dace Lapiņa 
 
Kursa anotācija: 
Sniegt ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā, apgūt zināšanas par uzvedības etiķeti, 
tās pielietojumu dažādās situācijās un apstākļos, nozīmi sabiedrības dzīvē, veidot uzvedības 
kultūras iemaņas, rosināt tās izmantot ikdienas dzīvē, attīstīt nepieciešamību rīkoties atbilstoši 
uzvedības etiķetei profesionālajā darbībā, veidojot sabiedriskās attiecības un vadot reklāmas 
projektus.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Saskarsmes būtība. 
2. Komunikāciju veidi un komunikatīvās pamatiemaņas. 
3. Informācijas apkopošanas, analīzes un apmaiņas process, tā efektivitāte. 
4. Verbālā komunikācija.Neverbālā komunikācija. 
5. Lietišķās sarunas.Sarunu vadīšana. 
6. Konflikti saskarsmē un to risināšana. 
7. Publiskā uzstāšanās un prezentēšanas māka. 
8. Lietišķā etiķete un labas uzvedības pamati. 
9. Etiķetes un diplomātiska protokola vēsturiskā attīstība. Etiķetes veidi.  
10. Protokols kā likumu kopums, kas nosaka uzvedību oficiālajā sabiedrības dzīvē un 

ceremonijās starp valstīm un tautām, to pārstāvjiem.  
11. Lietišķo tikšanos organizēšana.  
12. Lietišķo kontaktu ētika un etiķete. 
13. Lietišķa cilvēka ārējais izskats. Apģērbu variantu iedalījums lietišķajā etiķetē, jeb 

apģērba kodekss. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Myers D.G. Social Psychology. – 2000. 
2. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R., 1999. 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1.  Strautmane,A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē /A.Strautmane–Rīga:Jumava, 2007.–98 
lpp. 
2.  Kincāns, V. Etiķete / V.Kincāns – Rīga: Apgāds Biznesa partneri, 2003. – 268 lpp. 
3.  Mouls, Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs / Dž.Mouls – Rīga: Jāņa Rozes 
apgāds, 2003. – 335 lpp. 
4. Dubkevičs, L. Ķestere, I. Saskarsme. Lietišķā etiķete,/ L. Dubkevičs, I. Ķestere. – Rīga: 
Jumava, 2003. 
5. Līkopa, V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā / V. Līkopa. – Rīga: Zvaigzne ABC,  

      6. Ķestere, I. Lietišķā etiķete / I. Ķestere. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
7. Fosters, D. Lietišķā etiķete Eiropā / D. Fosters. - Zvaigzne ABC, 2005. 
8. Bridžiss, Dž. Džentlmeņa rokasgrāmata. Mūsdienīgi pieklājības uzvedības likumi / Dž. 
Bridžiss. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Mārketinga pētījumi 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Ekonomika 
 
Kursa docētājs: 
Mg. oec. Jūlija Liodorova  
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķi un uzdevumi: sniegt zināšanas un prasmes par mārketinga pētījumu 
teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem mūsdienu organizācijās, tirgus izpētes 
pamatprincipiem un tirgzinības iespēju noteikšanu. Sniegt zināšanas un iemaņas vienkāršu 
tirgus izpētes metožu izmantošanā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Mārketinga pētījumu loma, veidi un informācija.  
2. Problēmu formulēšana, datu vākšanas procesa organizēšana un datu analīze. 
3. Tirgus izpēte, tās nozīme un veidi 
4. Tirgus izpētes veidošanas process.  
5. Tirgzinību problēmas un pētījuma mērķa noteikšana (pētnieciskie, aprakstošie, 

eksperimentālie). 
6. Tirgzinību pētījumu plāns: informācijas vākšana (primārā informācija, sekundārā 

informācija); informācijas apstrāde un analīze; rezultātu prezentēšana 
7. Pircēju un pieprasījuma izpēte.   
8. Konkurentu darbības izpēte.  
9. Produkta, tā konkurētspējas un sadales izpēte.   
10. Cenu izpēte.   
11. Mārketinga komunikāciju kompleksa izpēte. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. V.Praude, J.Beļčikovs. Mārketings. – R., Vaidelote, 2002. 456 lpp. 
2. J.Ē. Niedrītis. Mārketings. – R, Biznesa augstskola Turība, 2004. 245 lpp. 
3. Е. П. Голубков. Маркетинговые исследования. - Москва: Финпресс, 2000.  

464 стр. 
4. Н.К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 
Москва: 2002, 720 с. 

Literatūra (02 - papildliteratūra): 
1. Анализ экономики: страна, рынок, фирма. - Москва: 2000, 304 с. 
2. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг - Москва: 2000, 224 с. 
3. Blundel R. Effective Business Communication. - Prentice Hall: 1998, 348 p.  
4. G.Vergina, V.Kārkliņa. Statistika ekonomistiem. - R., KAMENE: 2000, 90 Ipp. 
5. Kotlers, F. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā / F. Kotlers. 

– Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. – 271 lpp. 
6. Niedrītis, J. Ē. Mārketings / J.Ē. Niedrītis – Rīga: Biznesa augstskola Turība, SIA, 

2005. – 408 lpp. 
7. Dru, Ž.M. Viņpus izrāvienā: kā mainīt noteikumus tirgū / Ž.M. Dru. – Rīga: Neptuns, 

2007. – 312 lpp. 
8. Garleja, R. Sociālā uzvedība patērētāju izvēles vadīšanā / R. Garleja – Rīga: RaKa, 

2001. – 179 lpp. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Masu komunikācijas teorijas 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Natalija Vikuļina 
 
Kursa anotācija: 
Kurss sniedz pārskatu par komunikācijas procesa būtību, komunikācijas veidiem, to realizāciju sabiedrībā 
un par pamata teorijām, kas skaidro masu komunikācijas procesu. Kursā tiek aplūkoti komunikācijas 
zinātnes pamatjēdzieni un masu komunikācijas procesa pamatlikumsakarības, kā arī svarīgākie pētījumi un 
atklājumi, kas virzījuši masu komunikācijas izpēti. Kursa gaitā studentiem jāiepazīstas ar masu 
komunikācijas teoriju daudzveidību, to pamatnostādnēm un šo teoriju iespējamo pielietojumu Latvijas 
problēmu analīzē. 
Kursa mērķis un uzdevumi: sagatavot studentus visu nākamo ar komunikācijas teoriju saistīto kursu 
apguvei., sniegt priekšstatu par komunikācijas zinātnes izcelšanos, tās izpētes objektu, metodoloģiskajiem 
principiem, sniegt pārskatu par komunikācijas procesa skaidrojumu, pamatkonceptiem, komunikācijas 
veidiem un masu komunikācijas pamatteorijām. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Kursa saturs, struktūra, uzdevumi, vieta komunikācijas zinātnes apgūšanā. 
2. Masu komunikācijas zinātnes izpētes objekts. Komunikācijas jēdziens. Humānā komunikācija. 
3. Pamatjēdzieni un atribūti. Definīcijas. 
4. Komunikācijas veidi un modeli. 
5. Masu komunikācijas teoriju attīstība. Biežāk lietotie pamatmodeļi. 
6. Auditorija, likumsakarības tajā. 
7. Pasīvā un aktīvā auditorija. 
8. Komunikācijas struktūra, process. 
9. Teksts, komunikācijas kanāls. 
10. Komunikators. 
11. Komunikācijas efektu teorijas. 
12. Uztvere, kodēšana, atkodēšana, filtri. 
13. Atgriezeniskā saite. 
14. Komunikācijas saturs. Teorijas, kas skaidro ietekmi uz saturu. 
15. Persuazīvā komunikācija. 
16. Nobeiguma seminārs - komunikācijas teorija un komunikatīvā prakse. 
 
Literatūra: 

1. Veinberga, S. Masmediji:. Prese, radio un televīzija / S. Veinberga. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, [b.g.].2007. – 358 lpp. 

2. Kruks, S. Radiožurnālistika / S.Kruks – Rīga: Valters un Rapa, 2005 – 230 lpp. 
3. Mattelart A., Mattelart M. Theories Of Communication: A Short Introduction.2000. 
4. De Fleur M.L., Ball-Rokeach S.J. Theories Of Mass Communication. - 1982. 
5. Назайкин, А. Медиапланирование на 100%.2-е издание / A. Назайкин – Москва: 

ООО Альпина Бизнес Букс, 2007. – 459 с. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Publiskā viedokļa teorijas 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Natalija Vikuļina 
 
Kursa anotācija: 
Kurss sniedz pārskatu par publiskā viedokļa veidošanās procesa būtību, tā realizāciju 
tradicionālajā un mūsdienu sabiedrībā un par galvenajām teorijām, kas skaidro publiskā 
viedokļa rašanos un izpausmes. Kursā tiek aplūkoti publiskā viedokļa pamatjēdzieni un šī 
procesa likumsakarības, kā un cik lielā mērā publiskais viedoklis ietekmē sabiedrībā 
notiekošo, kāda ir tā loma un daudzveidība. 
Kursa mērķi un uzdevumi: sniegt priekšstatu par publiskā viedokļa rašanos, tā izpētes vēsturi, 
paņēmieniem un metodoloģiskajiem principiem, sniegt pārskatu par publiskā viedokļa 
pamatkonceptiem un publiskā viedokļa svarīgākajām teorijām, radīt izpratni par saistību starp 
publisko viedokli, svarīgākajiem sabiedriski politiskajiem notikumiem un reklāmas un 
sabiedrisko attiecību aktivitātēm. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Kursa struktūra un uzdevumi. Publiskais viedoklis un sabiedriskā doma. 
2. Publiskā viedokļa koncepti. 
3. Publika un viedoklis. Jēdzienu skaidrojums. 
4. Publiskā viedokļa veidošana. 
5. Žurnālistika kā publiskā viedokļa attīstības faktors. 
6. Kā izpaužas publiskais viedoklis?  
7. Sabiedriskās domas līderi. Atgriezeniskā saite. 
8. Hēgeļa un Marksa teorijas. 
9. Modernās sabiedrības diferencēšanās teorija. 
10. Kultūras industrijas teorija. 
11. Klusuma spirāles teorija I. 
12. Klusuma spirāles teorija II. 
13. Sistēmas un diskursa teorija. 
14. Arēnas teorētiskais modelis. 
15. Publiskā viedokļa pētīšanas vēsture un metodes. 
16. Publiskais viedoklis un sabiedriskā doma Latvijā. 

 
 
Literatūra: 
 

1. Bentele Günter, Brosius Hans-Bernd, Jarren Otfried (Hrsg.). Öffentliche 
Kommunikation: Handbuch Kommunikations- und Medienwissenschaft. 2003. 

2. Vorošilov V.V. Žurnaļistika. Učebņik. 4-je izdaņije. 2002. 
3. Keohane R.O. Power and independence. New York: Longman. 2001 
4. Melissen jJ.. New Public Diplomacy: Saoft Power in International Relations. Palgrave 

Macmillan. 2005 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Reklāmas teorija 
Kredītpunkti                                                                          4 
ECTS kredītpunkti                                                                6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                              80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       80 
Zinātnes nozare                                                                     Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Zelmane Ieva 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar galvenajiem reklāmas, PR un IMK pamatiem, 
analizēt pamatjēdzienus un kategorijas. Iepazīstināt ar nozīmīgākajiem reklāmas attīstības 
posmiem 20. gadsimtā. Radoši analizēt aktuālus reklāmas/PR/IMK piemērus mūsu ikdienas 
dzīvē un nozīmi patērētāju sabiedrības globalizācijas laikmetā. Veicināt studentu radošu 
domāšanu un kritisku pieeju reklāmas procesam ētikas un likumdošanas kontekstā. Kursā 
paredzēts iegūt šādas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: orientēšanās apkārtējos 
reklāmas un mārketinga procesos, reklāmas teorijas elementāro jēdzienu izpratnes apgūšana, 
prasme atšķirt dažādus reklāmas un IMK veidus pēc to būtiskajām īpašībām, spēja radoši 
analizēt reklāmas estētisko un sabiedrisko funkciju. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Reklāmas jēdziens. 
2. Reklāmas vēsture. 
3. Reklāma kā komunikācijas līdzeklis. Cilvēks kā reklāmas komunikācijas subjekts. 
4. Mārketinga 4P+1. 
5. Tirgus segmentācija. 
6. Brends un slavenu brendu rašanās. 
7. Reklāmas veidi. 
8. Reklāmas mērķi un to sasniegšanas nosacījumi. 
9. Reklāmas līdzekļi un to salīdzinājums. Reklāmas līdzekļu izvēle. 
10. Reklāmas radīšana. 
11. Reklāmas pasniegšanas veidi.  
12. Reklāmas efektivitātes novērtēšana. 
13. Sociālais faktors reklāmas darbībā. Reklāma un ētika 
14. Integrētas mārketinga komunikācijas –vēsture un jēdziens. 
15. „Imidžs kā jēdziens”. PR un publicitāte, PR kampaņas budžets. 
16. Reklāmas kampaņas budžets.  
17. Mediaplāns un mediaplānošanas prakse. 
18. Papildreklāma. 

 
Literatūra 

1. Denisons, D., Tobi, L. Ievads reklāmā / D. Denisons, L.Tobi. – Rīga: Kamene, 2005. 
– 94 lpp. 

2. Dru, Ž.M. Viņpus izrāvienā: kā mainīt noteikumus tirgū / Ž.M. Dru. – Rīga: Neptuns, 
2007. – 312 lpp. 

3. Veide, M. Reklāmas psiholoģija / M. Veide. – Rīga: Jumava, 2006. – 247 lpp. 
4. Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. – Rīga: Vaidelote, 1999. – 558 lpp. 
5. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е издание. – Санкт – Петербург: 

ООО Питер Пресс, 2007. – 384 с. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Sabiedrisko attiecību teorija 
Kredītpunkti                                                                          4 
ECTS kredītpunkti                                                                6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                              80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       80 
Zinātnes nozare                                                                     Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Natalija Vikuļina 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar teorētiskajiem un praktiskajiem galvenajiem 
elementiem sabiedriskajās attiecībās. Kursā tiek apskatīta sabiedrisko attiecību plānošana, 
mērķu un stratēģijas nospraušana, tomēr lielāks uzsvars tiks vērsts uz praktiskām taktikām un 
to apgūšanu. Mācības tiks organizētas kombinējot lekcijas, mājasdarbus un grupas darbus, 
izdiskutējot rezultātus auditorijā. Tiek sagaidīts, ka studenti uz lekciju ieradīsies 
sagatavojušies diskutēt par uzdotajām tēmām, kas nozīmē izlasītas nodaļas gramatā un 
sagatavotus mājasdarbus.  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Sabiedrisko attiecību ievads, konteksts 
2. Situācijas izpēte un analīze – intervijas, auditi 
3. Reputācijas vadība – plānošana, mērķi un stratēģija, PR plāna izveide 
4. Sabiedriskā doma – attieksmes, viedokļi, darbības 
5. Printētie mediji – objektivitāte presē, publicitāte, ziņu aģentūras, intervijas, preses 

konferences 
6. Elektroniskie mediji – TV, radio, internets, TV intervijas, videokonferences 
7. Darbinieku attiecības – audits, publikācijas - intranets, avīzes, ziņojumu dēļi, sapulces, 

neformālā kominikācija (the grapevine) 
8. Valdības attiecības – PR valdības iestādēs, pašvaldībās, lobisms 
9. Sociālā atbildība – ziedojumi, brīvprātīgais darbs, sociālie projekti 
10. Patērētāju attiecības – Ombudsmens, patērētāju tiesību aizsardzība 
11. Internets, blogi – tiešsaistes attiecības, weblapu izveide, blogi 
12. Krīžu vadība – riska komunikācija, krīžu plānošana, komunikācija krīzē 

Literatūra (01 - mācību literatūra): 
1. Anne Gregorija. Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana. Rīga, 2007 
2. Fraser P.Seitel. The practice of public Relations. Pearson Education International. 

2006 
3. Skots M. Katlips, Alens H. Senters, Glens M. Brūms Sabiedriskās attiecības. Rīga: 

Avots, 2002. 
4. Veinberga, S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 

Literatūra (02 - papildliteratūra): 
1. Veinberga, S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
2. Volijs Olinss Par zīmolu. Rīga: Neputns, 2005. 
3. Austin E.W., Pinkelton B.E. Public Relations Management. Planning and Managing      

Effective Communication Programs. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
2001. 

4. D.L.Wilcox, Ph.H.Ault, W.K.Agee Public Relations: Strategies and tactics. New York 
etc., 1997. 

5. Robert L. Heath (Ed.) G. Vasquez (Contributing ed.) Handbook of Public Relations 
Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 2001. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Sociālā psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Mag. psych. Inna Savoņa 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar mūsdienu sociālās psiholoģijas galveno teorētisko pieeju  
jaunākajām  teorētiskajām un praktiskajām atziņām. Pēc kursa apguves studenti spēs atpazīt  sociāli 
psiholoģiskos fenomenus praksē, analizēt to cēloņus un iespējamās sekas. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Sociālās psiholoģijas vēsture un mūsdienu stāvoklis. Galvenās teorētiskās pieejas mūsdienu 
sociālajā psiholoģijā. Jaunākie pētījumi sociālajā psiholoģijā. 
2. „Es” izpratne sociālajā psiholoģijā 
3. Atribūcija. Atribūcijas jēdziens. Atribūcijas teorijas. Kauzālās atribūcijas process. Atribūcijas 
kļudas. 
4. Sociālā izziņa un sociālie spriedumi. Stereotipi un aizpriedumi. 
5. Sociālās attieksmes. Attieksmju funkcijas. Attieksmju teorijas. Attieksmes un uzvedība. Attieksmju 
maiņa. 
6. Agresija. Agresijas teorijas. Agresiju veicinošie faktori un mazināšanas iespējas. 
7. Sociālās grupas. Grupas dinamika un procesi tajās. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
      1.  Майерс Д.(2007). Социальная психология. ПИТЕР 

2.  Хьюстон М., Штребе В. (2004). Введение в социальную психологию. Европейский  
    подход. М., Юнити. 
3. Андреева Г. (2008). Социальная психология. М., Аспект Пресс. 
4. Stephen L Franzoni  (2001). Social Psychology. 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
      1. Аронсон Э. (2007). Общественное животное. Введение в социальную психологию 

2. Michael A Hogg, Graham M Vaughan (1998). Blackwell Handbook of Social psychology. 
3. Fletcher, G.I.O., Clark, M. (2001) Blackwell Handbook of Social psychology: Interpersonal    
    Processes. London: Blackwell Publishers 

      4. Шихирев, П. (1999). Современная социальная психология 
      5. Богомолова Н.., Андреева Г., Петровская Л. (2002). Зарубежная социальная         
          психология ХХ столетия: теоретические подходы. Аспект Пресс 
      6. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. (2008). Большая психологическая энциклопедия.  
          Психологические законы человеческого поведения. Прайм-Еврознак 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
       1. Лебон Г. (1998) . Психология толпы. М., Ин-т психологии РАН. КСП+ 
       2. Лоренц К. (1994). Агрессия. М., Прогресс 
       3.  www. koob.ru/social_psyhology 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                              Zīmolvedība 
Kredītpunkti                                                                       2 
ECTS kredītpunkti                                                             3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                           40   
Patstāvīgā darba apjoms                                                    40 
Zinātnes nozare                                                                  Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Ieva Zelmane 
 
Kursa anotācija:  
Kursā tiek apskatīta šī brīža zīmola un zīmolvedības situācija gan no teorētiskā, gan analītiski 
praktiskā skata punkta ar iespējamiem attīstības virzieniem balstoties uz empīriskiem un 
zīmola vadības metodoloģiskiem novērojumiem un to analīzes. 
Kursā paredzēts iegūt šādas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: prasmi saprast un 
lietot jēdzienu „zīmols”, atbilstoši mārketinga likumiem, kā arī preces stilam; prasmi 
orientēties dažādos avotos (grāmatas, internets, periodika), ātri sameklēt vajadzīgo 
informāciju; prasmi runāt un rakstīt vai pat pašiem radīt jaunu zīmolu. Kursa uzdevums ir 
paplašināt studentu zinašanu krājumu IMC specialitātē, pilnveidot darījumu prasmes, zīmola 
projekta un preces prezentācijas, reklāmā, intervijās u.tml. – komunikatīvās kompetencēs.  
Kursa apraksts-plāns: 

1. Zīmola definīcijas, zīmola identitāte.  
2. Zīmolu vēsture: Zīmola izcelšanās, izpratne cauri gadsimtiem, jaunākās tendences. 
3. Vizuālie un verbālie principi veidojot zīmola vizuālo un verbālo identitāti.  
4. Zīmola izveides pamatprincipi. 
5. Zīmola sastāvdaļas, veidošanas problēmas. 
6.  Zīmola veidošanas iespējas, veidi un izaicinājumi.  
7. Zīmolvedības metodika, veidošana, radīšana. 
8. Zīmolvedības vadīšana un uzturēšana. 
9. Zīmolvdības vieta komunikācijā ar sabiedrību un organizācijās – iepējamie modeļi. 
10. Dažādu zīmolu izpētes principi. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 
1. Gad Thomas „Brending – 4D” N.Y.2005. 
2. Gad Thomas & Rozenkreutz Anette „Managing Brand Me” N.Y. 2002. 
3. Klein Naomi „NO LOGO” New York, 2000. 
4. Philip Kotler ‘Lateral Marketing. New Techniques for Fainding breakthrough ideas’ N.Y. 
2003. 
5. Roberts Kevin ‘Lovemarks. The future beyond brends’. New York, 2004. 
6. Zyman Sergio „The End of Marketing as We Know it” N.y.1999. 
7. Wisor John ‘Beyond the brand’ N.Y.2004. 
8. Балашов В.В. «Фронт-офис и бэк-офис брэнда» СПб. 2004. 
9. V.Olins Par Zīmolu.- Rīga : Neptūns, 2005.279.lpp.  
10. Oрaев Д. Бренд: определение в 4-х словах – Масква, 2003. 211.стр.  
11. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z – Rīga, Jumava, 2007. 208.lpp. 
 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 
1. A.Jerome Jewler „Creative Strategy in Advertising” N.Y.2001. 
2. James Pilditch „Winning Ways” London. 1987. 
3. Jean-Luc Ginder „Mischief Marketing” Paris.2002. 
4. Michel Houellbecq „Le Mond comme Supermarche” Paris. 2003. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Pētnieciskā darba    
                                                                                                metodoloģija 
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits                                                             120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētāja: 
Dr. habil.paed., emer. prof. Dz. Meikšāne; Dr. psych. Krūmiņa Ināra; Dr. psych. Jānis 
Mihailovs; Dr. paed. Raimonds Arājs. 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar eksperimentāliem un neeksperimentāliem 
pētījumiem. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par zinātnisko pētījuma būtību, norisi un 
posmiem. Apgūst prasmes veidot zinātnisko pētījuma aparātu, izvirzīt pētījuma problēmu un 
hipotēzi. Pamatot aparāta komponentu savstarpējo sakarību. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Zinātniskās metodes atšķirība no ikdienas izziņas. Zinātniskās izziņas mērķi un veidi. 
Zinātnisko pētījumu specifika. 
2. Teorija un tās pamatfunkcijas. Teorētiskie un empīriskie pētījumi. 
3.Izpētes problēmas izvirzīšana pamatojoties uz mērķtiecīgu vai nejauši novērojumu, 
pētniecisko idēju avoti. 
4. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi. 
5.Mainīgais pētījuma lielums, mainīgo lielumu veidi, hipotēzes un pētījuma jautājuma 
izvirzīšana. 
6.Izlases veidi un reprezentativitāte. Izlases veidošana. 
7.Eksperimentālie un aprakstošie pētījumi. 
8.Pētījuma metožu izvēle un hipotēzes pārbaude. 
9.Pētījuma iekšējā un ārējā validitāte. Faktori, kas ietekmē validitāti. 
10.Iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – 
Rīga: RaKa, 2004. 

2. Nucho, A. O. , Vidnere, M. Intervēšanas prasme /  A. O. Nucho, M. Vidnere. Rīga: 
RAKA, 2003. 

3. Thomas J. Sullivan METHODS OF SOCIAL RESEARCH.  - Harcourt College 
Publischers, 2001. 

 
Literatūra (02 -papildliteratūra) 

1. Thomas W. Lee USING QUALITATIVE METHODS IN ORGANIZATIONAL 
RESEARCH. – California: SAGE Publications, Inc, 1998. 

2. David Silverman INTERPRETING QUALITATIVE DATA METHODS FOR 
ANALYSING TALK, TEXT AND INTERACTION. – London: SAGE Publication, 
1993. 
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3. David R. Boniface EXPERIMENT DESIGN AND STATISTICAL METHODS FOR 
BEHAVIOURAL AND SOCIAL RESEARCH. – USA: Chapman & Hall/CRC, 1995. 

4. В.A.Ядов Социологические иследование: методология, программа, методы. -  
Москва: Наука, 1987 

5. Гудвин Дж. Исследования в психологии. Методы и планированю – СПб; Питер, 
2004.  

6. Geske A., Grinfelds A. Izglītības pētniecība. – Rīga, LU Akademiskais apgāds, 2006 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Žurnalistikas pamati 
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Ieva Zelmane 
 
Kursa anotācija: 
Kurss sniedz ieskatu modernās žurnālistikas darbības principos un metodēs, iepazīstina ar 
Latvijas masu mediju sistēmas funkcionēšanu un veido izpratni par problēmām masu mediju, 
to pārstāvju un auditorijas mijiedarbībā. Kursa gaitā tiek iztirzāti informācijas ieguves veidi, 
žurnālistikas tekstu struktūras teorētiskie aspekti un sniegtas praktiskās zināšanas šo tekstu 
analīzē, rakstīšanā un rediģēšanā.  
Kursa apraksts-plāns: 
1. Informācijas veidi.  
2. Jēdziens „jaunums” žurnālistikā.  
3. Teksta struktūra informācijas žanrā. Virsraksts.  
4. Rubrika. Princips «5 W +1 H».  
5. Intervija. Interviju veidi.  
6. Reportāža. 
7. Analītiskais žanrs un tam raksturīgā teksta struktūra. 
8. Mākslinieciskās publicistikas žanrs.  
9. Apraksts. Eseja. Feļetons 
10. Autora stila jēdziens.  
11. Žurnālistikas izteiksmes līdzekļu apskats. 
12. PR un žurnālistikas saikne. 
13. Latvijas masu mediju sistēma. 
14. Latvijas masu mediju sistēmas funkcionēšana, problēmas masu mediju, to pārstāvju un 

auditorijas mijiedarbībā. Tekstu analīze. 
15. Globālais un lokālais žurnālistikā.  
16. Žurnālista profesionālā ētika.  
17. Žurnālistikas tiesiskie aspekti. 
18. Biežāk sastopamās kļūdas žurnālistikas tekstos. 
19. Kopīgais un atšķirīgais žurnālista, reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālista darbā. 
 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Kruks, S. Radiožurnālistika / S. Kruks. – Rīga: Valters un Rapa, 2005. 
2. Veinberga S.: Masmediji. Prese, radio un televīzija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
3. Мельник, Г.С., Теляшина, А.Н. Основы творческой деятельности журналиста / 

Г.С., Мельник, А.Н.  Теляшина. – Москва, Санкт-Петербург и др.: Питер, 2008. 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Keeble R.: The Newspaper's Handbook – London, New York: Routledge, 2001. 
2. Frost C.: Reporting for Journalists – London: Routledge, 2002. 
3. Hindls T.: Prasmīga intervija – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 
4. Ивлева, И. Мето ды фо то ,  р адио  и тележурналистики / И .  Ивлева.  – Рига: 

Балтийский русский институт, 2005. – 94 с. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                               Audiovizuālās komunikācijas tehnoloģijas 
Kredītpunkti                                                                       6 
ECTS kredītpunkti                                                             9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                           120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                    120 
Zinātnes nozare                                                                 Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Jānis Rēdlihs 
 
Kursa anotācija: 
attīstīt spējas īstajā brīdī, vietā un veidā fiksēt objekta vai notikuma vizuālo tēlu, izmantot 
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pakļaujot tos savam individuālajam skatījumam. Aapgūt 
zināšanas par audiovizuālu, audio un foto darbu veidošanu; izkopt prasmi analizēt un radoši 
izmantot savas zināšanas par reklāmu veidošanu; apgūt minimālās praktiskās iemaņas 
audiovizuālu darbu izgatavošanā /scenārija, scenārija plāna un diktora teksta rakstīšana, darbs 
ar videotehniku - kameras, video un datormontāža, ieskaņošana. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Ievads audiovizuālajās tehnoloģijās - foto un audio. Audio reklāmas izgatavošana. 
2. Audio reklāmas izgatavošana. Audio darba scenārijs, scenārija plāns, diktora teksts. 
3. Audiovizuāla darba izveidošanas principi. Audiovizuāla darba izgatavošanas 

priekšnoteikumi. 
4. Režisora darba nozīme audiovizuāla darba veidošanā. Operatora darba nozīme 

audiovizuāla darba veidošanā 
5. Audiovizuāla darba kadra kompozīcija, montāža, tās principi un noteikumi.   
6. Sižeta uzņemšanas posmi un operatora darbs filmēšanas sagatavošanā, filmēšanā, 

montāžas periodā un demonstrācijas kopijas izgatavošanas periodā. Dažādi filmēšanu 
veidi. 

7. Videokameru veidi, optika, optiskie filtri, statīvi, mikrofoni un citas palīgierīces. 
8. Apgaismošanas aparatūra, statīvi, atstarotāji. Krāsu korekcijas, kompensācijas un efekta 

filtri. 
9. Kadra kompozīcija. 
10. Apgaismojuma veidi. Gaismas režīmi. 
11. Mūzikas un skaņas nozīme audiovizuāla materiāla veidošanā. 
12. Izpratnes veidošana par izturēšanos video un foto kameras priekšā. 

Literatūra (01 - mācību literatūra) 
1. V. Eglītis. Gribu uzņemt FILMU.Rīga. Jumava. 2003.  
2. И.Б. Гордийчук, В.Г.Пелль. Справочник кинооператора. М. Искусство. 1979. 
3. Džons Hedžko. Fotografēšana. – Zvaigzne ABC, Rīga: 2004. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra) 

1. Tims Hindls. Prasme uzstāties. – Zvaigzne ABC, Rīga: 2004. 
2. Jānis Rozenfelds. Intelektuālais īpašums. – Zvaigzne ABC, Rīga: 2004. 
3. Michael B.Karbo. Digitālā kamera no A līdz Z. – Egmont Latvija, Rīga: 2004. 
4. S.W.Dunn, A.M.Barban, D.M.Krugman, L.N.Reid. Advertising, its role in modern 

marketing. – The Dryden Press, USA: 1990. 
5. Павловцев Е. Дизайн рекламы поколение Next. - Cпб.: Питер, 2003., 326 стр. 
6. Шейнов. Эффективная реклама. – Москва: Ось-89. 2003., 447 стр. 
7. www.oami.eu.int. 
8. www. interbrand.com 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Ievads specialitātē 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Reklāma un sabiedriskās attiecības 
 
Kursa docētājs: 
Ieva Zelmane 
 
Kursa anotācija: 
Kursa realizācijas gaitā tiek atspoguļoti sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķi un uzdevumi, 
plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, atklātas sabiedrisko attiecību speciālistam 
nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to 
pilnveides ceļi.  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Ieskats reklāmas un sabiedrisko attiecību vēsturē. 
2. Sabiedrisko attiecību, un reklāmas būtība, atšķirības no citām organizācijas 

komunikāciju formām. 
3. Sabiedrisko attiecību jomas.  
4. Reklāma kā komunikācijas līdzeklis. Cilvēks kā reklāmas komunikācijas subjekts. 
5. Sabiedrisko attiecību konsultācijas. Sabiedrisko attiecību nodaļas organizācijās. 
6. Sabiedrisko attiecību mērķi.  
7. Sabiedrisko attiecību mērķauditorija. 
8. Ziņu mēdiji. Attiecības ar presi. 
9. Sociālais faktors reklāmas darbībā. Reklāma un ētika. 
10. Sabiedrisko attiecību ētika.  
11. Korporatīvā sociālā atbildība.  
12. Īpašas sabiedrisko attiecību jomas. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Katlips S.M., Senters A.H, Brums G.M. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots, 2002. 
2. Lapsa T. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Turība, 2002. 
3. Denisons, D., Tobi, L. Ievads reklāmā / D. Denisons, L.Tobi. – Rīga: Kamene, 2005. 

– 94 lpp. 
 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Heath R.L. Handbook of Public Relations. London: Sage Publications, 2001. 
2. Wilcox D.L., Ault P.H, Agee W.K., Cameron G.T. Essentials of Public Relations. 

New York: Addison Wesley Educational Publishers, 2001.  
3. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнс. Москва: Юнити, 2003. 
4. Королько В. Паблик рилейшнз.Украина, 2000. 
5. www.ipra.org 
6. www.guestia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipra.org/�
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                         Interneta, TV, preses un radio reklāmas 
Kredītpunkti                                                                 4 
ECTS kredītpunkti                                                       6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                     80        
Patstāvīgā darba apjoms                                              80     
Zinātnes nozare                                                            Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Ieva Zelmane 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķi un uzdevumi: izveidot priekšstatu par mediakanālu nozīmi reklāmas 
komunikācijā;  iepazīstināt ar dažādu mediakanālu īpatnībām un izmantošanu, mediju shēmu 
efektivitātes izvērtēšanu, kā arī reklāmas tehnisko sagatavošanu izvietošanai dažādos medijos; 
dot praktiskās iemaņas darbam ar dažādiem medijiem un reklāmas izvietošanai tajos. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Medija jēdziens. Primārie, sekundārie un terciārie mediji. Mediakanāli. Medijs SCMR 
shēmā. 

2.  Mediju kā reklāmas nesēju raksturojošie parametri. Medija karte. Auditoriju 
kvantitatīvie mērījumi, to metodikas. 

3. Mediju shēmas. Mediju plānošana un plāns. 
4. Laikraksti: priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas sagatavošana. Iespējas un 

ierobežojumi. 
5. Populārie un nozaru žurnāli: priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas 

sagatavošana. Iespējas un ierobežojumi. 
6. Radio kā reklāmnesējs: priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas sagatavošana. 

Iespējas un ierobežojumi. 
7. Reklāma televīzijā: priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas sagatavošana. 

Iespējas un ierobežojumi. 
8. Vides reklāma: priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas sagatavošana. Iespējas un 

ierobežojumi. 
9. Tālruņu katalogi, tālruņa uzziņu dienesti un uzziņas internetā: priekšrocības, trūkumi, 

īpatnības. Reklāmas sagatavošana. Iespējas un ierobežojumi. 
10. Reklāma internetā: tās veidi, priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas 

sagatavošana. Iespējas un ierobežojumi.  
11. Prezentreklāma: iedalījums, priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas sagatavošana. 

Iespējas un ierobežojumi.  
12. Reklāma uz transporta līdzekļiem: priekšrocības, trūkumi, īpatnības. Reklāmas 

sagatavošana. Iespējas un ierobežojumi   
13. Eksotiski un retāk lietoti reklāmas kanāli: to veidi, priekšrocības salīdzinājumā ar 

tradicionālajiem, trūkumi, īpatnības. Reklāmas sagatavošana. Iespējas un 
ierobežojumi.  

14. Mediju aģentūras. Darbības pamatprincipi. Tipveida struktūra. Sadarbības veidošana 
ar MA. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra) 
1. Dells D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga. Kamene. 2005. 
2. Veinberga  S. "Masmediji" .Rīga. Zvaigzne 2005g. 
 
Literatūra (02 - papildliteratūra) 
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1. WilliamF. Arens-" Contemporary Advertising "- Mc Graw-Hill Higer Education-
2002. 
2. Ольховников А.В. Построение показателей аудитории средств массовой  
информации. М., 1990.  
3. Хопкинс К. Библия рекламиста. Москва: «НТ Пресс»б 2006. 
4. Реклама в INTERNET // Практика рекламы, 1998, N 1 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Mārketinga komunikācijas 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Mg. oec. Inessa Gavričeva  
 
Kursa anotācija: 
Kursā tiek apgūta mārketinga komunikācijas sistēmas veidošana, vadoties pēc jaunākām 
mārketinga aktualitātēm. Kurss ir orientēts lai iepazīstinātu studentus ar komunikāciju iespējām. 
Iepazīstinot studentus ar patērētāju uzvedības teorijām un modeļiem, iemācīt pielietot 
atbilstošās teorijas integrētā mārketinga komunikācijā; iepazīstināt ar komunikācijas 
iedarbības analizēšanas metodiku. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Biznesa komunikācijas pamatprincipi. 
2. Mārketinga komunikāciju vieta mārketinga sistēmā. Mārketinga komunikāciju nozīme, 

veidi. 
3. Patērētāju uzvedības un tās pētījumu loma komunikācijā. 
4. Patērētāju uzvedības modelēšanas loma mārketinga komunikācijā. 
5. Pircēju uzvedības teorijas un modeļi. 
6. Patērētāju uzvedības teoriju pielietojums reklāmas ziņojumu konstruēšanā.  
7. Integrētā mārketinga komunikācija.  
8. Pārdošanas veicināšana. Pārdošanas veicināšanas būtība un mērķi. 
9. B2B tirgus uzvedības modeļi un to saistība ar integrēto mārketinga komunikāciju. 
10. Reklāma integrētajā mārketinga komunikācijā. Reklāma - svarīgākais mārketinga 

komunikāciju līdzeklis. 
11. Tiešais mārketings. Datu bāzes veidošana – sekmīgas darbības pamats. Elektroniskās 

iepirkšanas. Citi tiešā mārketinga instrumenti. 
12. Mārketinga komunikāciju sistēmas veidošana. Marketinga komunikāciju stratēģija. 
13. Mārketinga komunikāciju budžets.  
14. Integrētās mārketinga komunikācijas novērtēšana.  
 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Praude, V., Šalkovska, J. Mārketinga komunikācijas.1 (teorija un prakse) / V. Praude, 
J. Šalkovska  – Rīga: Vaidelote, 2005. - 485 lpp 

2. Praude, V., Šalkovska, J. Mārketinga komunikācijas. 2 (teorija un prakse) / V. Praude, 
J. Šalkovska  – Rīga: Vaidelote, 2006. - 456 lpp. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Clow, Kenneth E.. Integrated Advertising, Promotion, & Marketing Communications.    
New Jersey: Prentice Hall, 2002. 
2. DE Pelsmacker, Patric. Marketing Communication A European Perspective: / Maggie 
Geuens, Joeri Van den Bergh. 2nd ed.-U.K.: Pearson Education Limited, 2001. 
3. Blaits , Dž. Mārketinga rokasgrāmata / Dž. Blaits – Rīga: Zvaigzne, 2004 – 284 lpp. 
4. Dru, Ž.M. Viņpus izrāvienā: kā mainīt noteikumus tirgū / Ž.M. Dru. – Rīga: Neptuns, 
2007. – 312 lpp. 
5. Kotlers, F. Mārketinga pamati / F. Kotlers – Rīga: Jumava, 2006. – 647 lpp. 
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6. Niedrītis, J. Ē.. Mārketings / J. Ē. Niedrītis - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001. - 
267 lpp 
7. Praude, V. Mārketings / V. Praude –Rīga: 2004. – 665 lpp. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Projektu vadība 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Vadībzinātne 
 
Kursa docētājs: 
Mg. oec. Inessa Gavričeva  
 
Kursa anotācija: 
Sniegt zināšanas par projekta jēdzienu un būtību, projekta vadīšanas metodēm, kā arī iemācīt 
sagatavot projekta pieteikumu dažādiem mērķiem. 
 
 
Kursa apraksts-plāns:.  
 

1. Ievads. Projekta jēdziens. Reklāmas projektu vadības pamatjēdzieni. Projekta fāzes. 
Projekta loģiskās robežas.  

2.  Mērķu izvēle.  
3. Projekta dalībnieki un organizatoriskās struktūras. 
4. Projektu struktūrplānošana.  
5. Projektu gaitas plānošana. 
6. Tīklplānošana. 
7. Mediaplāns un mediaplānošanas prakse. 
8. Laika un termiņu plānošana. 
9. Resursu plānošana, piesaiste, noslodzes izlīdzināšana. 
10. Izmaksu plānošana.  
11. Reklāmas kampaņas budžets. 
12. Projektu pārraudzīšana un virzīšana. 
13. Papildreklāma. 
14.  Projekta pieteikuma sagatavošana, secinājumi, rekomendācijas, ieteikumi. 
15. Projekta nobeigums un gala ziņojums. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Lūiss Džeimss. Projektu vadīšanas pamati / Džeimss P. Lūiss ; Amerikas Vadības 
asociācija. – [Rīga] : Puse Plus, [B.g.]. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Burke Rory. Project management : planning and control techniques. – 3rd ed. – 
[Chichester etc.] : John Wiley & Sons Ltd, 1999. – 343, [1] p. : tab. – Includes 
bibliographical references and index. 

2. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga. Merkūrijs LAT. 2004. 
3. Батра  Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент.- Москва: 1999. 
4. Джи Б. Имидж фирмы.- СПб:2000. 
5. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – Москва: 

«Эксмо»,2005. 
6. Музыкант В.Л. теория и практика современной рекламы. – Москва: 1998. 
7. Шатин Ю.В. Построение рекламных текстов.- Москва: 2002. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Publiskās prezentācijas māksla 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Ieva Zelmane 
 
Kursa anotācija: 
Publiskās prezentācijas prasmes iespēju izpēte un to lietošanas apguve ietekmīgā un 
izteiksmīgā publiskās saskarsmes procesā. 
Iepazīstināt studentus ar retorikas teorijas būtību, tās vēsturisko attīstību un vietu mūsdienās. 
Iepazīt oratora māku kā patstāvīgu radošas jaunrades procesu.  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Publiskās prezentācijas kopīgie un atšķirīgie faktori.  
2. Retorika – zinātne par runas mākslu, tās attīstības galvenie etapi. Ievērojamāko antīkās 

pasaules oratoru paustās atziņas. Klasisko publisko runu žanri. Biežāk izmantojamie 
runu veidi. Retorikas “Zelta likumi”.  

3. Runas aparāta darbība, tā pilnveidošana. 
4. Runas gatavošanas metodika, rakstītā un skanošā teksta atšķirīgie faktori, runas 

mērķis, idejiski emocionālā un tematiskā iecere, materiālu atlase, manuskripta 
izveidošana un izmantošana. Uzskates līdzekļu izmantošana. 

5. Klausītāja loma saziņas procesā. Verbālais saskarsmes process – prasme runāt plus 
prasme klausīties.  

6. Klausīšanās veidi. Klausītāja pamatprasības runātājam, runātāja līdzekļi šo prasību 
izpildē – aktīvs, labvēlīgs, darbīgs vārds. Jautājumi. 

7. Iztēles loma publiskajā runā. 
8. Teksta satura analīze (loģiskā analīze). 
9. Runas taktika un stratēģija, 14 likumi, kuru izmantošana palīdz pārliecināt sarunu 

biedru. 
10. Ķermeņa valodas loma publiskajā prezentācijā. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. L.Glāsa “Ķermeņa valoda”, R., 2005. 
2. R.Denijs “Prasme sazināties un uzstāties”, R., 2002. 
3. S.Geikina “Retorikas pamati”, R.,2003. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1.A.Apele “Runas māksla”, R., 1983. 
2. A.Pīzs “Ķermeņa valoda”, R., 1995. 
3. Dz.Paegle, J.Kušķis “Kā latvietis runā…”, R.,2002. 
4. I.Alekse “Runātprasme”, R., 2003. 
5.S.Omarova “Cilvēks runā ar cilvēku”,  R., 1996 u.c.izd. 
6.Latiševs “Lietišķās sarunas, lietišķie kontakti”, R., 1995. 
7.T.Hindls “Prasme uzstāties”, R., 2000. 
8. Н.Морган «Ораторское искусство», М.,2005. 
9. Ф.Штриккер, Х.Штриккер «Искусство красноречия»., М., 2005. 
10. Х. Леммерман «Учебник риторики», М.1999. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                              Reklāmas projektu vadīšanas pamati 
Kredītpunkti                                                                       4 
ECTS kredītpunkti                                                             6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                           80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                    80 
Zinātnes nozare                                                                  Vadībzinātne 
 
Kursa docētājs: 
Ieva Zelmane 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis – sniegt studentiem zināšanu pamatbāzi un teorētisko pamatu, kas nepieciešams 
reklāmas projektu vadībā, izprast reklāmas projekta būtību un to vadīšanas aspektus. Apgūt 
projektu vadīšanas metodes, mērķu un uzdevumu definēšanu, projektam nepieciešamo resursu 
efektīvu plānošanu un izmantošanu.  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Projektu vadības pamatjēdzieni.  
2. Projekta fāzes. Mērķu izvēle.  
3. Programma Microsoft Project.  
4. Reklāmas projektu gaitas struktūrplānošanas, izstrāde. 
5. Reklāmas projektu koordinēšanas un monitoringa principiem.  
6. Reklāmas projektu mērķus un uzdevumus. 
7. Reklāmas projektu plānošanu un realizācija. 
8. Tīklplānošana – Notikumu mezglu tīklplāns, Norišu bultu tīklplāns, Norišu mezglu 

tīklplāns, Ganta diagramma. 
9. Komunikācijas kanālu piedāvājumu izvērtēšana. 
10. Laika un termiņu plānošana. 
11. Resursu plānošana, piesaiste, noslodzes izlīdzināšana. 
12. Reklāmas projektu izmaksas noteikšana.  
13. Reklāmas efektivitātes paaugstināšanas metodes. 
14. Projektu pārraudzīšana un virzīšana. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Geipele, I. Tambovceva, T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un 
Rapa, 2004. 
2. Gray C.F. Larson E.W. Project Management: a managerial process. New York: 
McGraw Hill, 2003. 
 

Literatūra (02 - papildliteratūra): 
1. Bodrijārs, Žans. Simulakri un simulācija. Rīga: OmniaMea, 2000.  
2. De Mooij, Marieke. Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global 

Marketing and Advertising. London: Sage Publications, 2004. 
3. Lūiss Džeimss. Projektu vadīšanas pamati / Džeimss P. Lūiss ; Amerikas Vadības 
asociācija. – [Rīga] : Puse Plus, [B.g.]. 
4. Burke Rory. Project management : planning and control techniques. – 3rd ed. – 

[Chichester etc.] : John Wiley & Sons Ltd, 1999. – 343, [1] p. : tab. – Includes 
bibliographical references and index. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Reklāmas psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                          4 
ECTS kredītpunkti                                                                6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                              80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       80 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Mg. psych. Margarita Gorjačeva  
 
Kursa anotācija:  
Kursā paredzēts iegūt zināšanas par reklāmas psiholoģiskās iedarbības mehānismiem un to 
efektivitātes pakāpēm, sapratni par reklāmas pozitīvajām un negatīvajām ietekmēm uz 
kultūru, par tās potenciālajām iespējām pieņemt dialoga formu, praktiskas iemaņas saistībā ar 
reklāmas iedarbības nosacījumu pārbaudi un analīzi, iegūt priekšstatu par reklāmas 
psiholoģiju kā lietišķās psiholoģijas nozari, noskaidrojot kognitīvo, emocionālo un voluntāro 
psihisko procesu un sociālā faktora nozīmi reklāmas darbībā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Reklāmas ietekme. Svarīgākie reklāmas izvietošanas iemesli. Reklāmas iedarbības nosacījumi. 
Reklāmas saistība ar tirgus attīstības tendencēm. Reklāmas negatīvā ietekme 
2. Reklāmas psiholoģijas priekšmets. Reklāmas vēstījuma saņēmēja uzvedība un psihiskie procesi. 
Reklāma kā dažādu zinātņu interešu objekts. 
3. Reklāmas psiholoģijas teorijas, metodes un modeļi. Reklāmas psiho-loģijas teorijas struktūra. S-
O-R modelis reklāmas psiholoģijā. Pētījumu metodes reklāmas psiholoģijā. Reklāmas panākumu 
novērtēšana un analīze 
4. Uztveres procesi reklāmas psiholoģijā. Reklāmas uztveres nosacījumi. Neapzināti uztveramo 
kairinājumu izmantošanas iespējas reklāmā. Uztveres un emocionālo procesu mijiedarbība. Iradiācija 
5. Reklāmas satura apgūšana un saglabāšana. Kognitīvo mācīšanās teoriju atziņu izmantošana 
reklāmas veidošanā. Apgūšana caur jūtām. Emo-cionālās produktu diferencēšana. 
6. Motivācija reklāmā. Pircēju motīvu daudzveidība. Produkta lietderī-guma analīze. Konsumentu 
motīvu aktivizēšana 
7. Reklāmas objekta tēls. Imidžs. Potenciālo pircēju priekšstati par rekla-mējamo objektu. 
Priekšstatu mainīšana ar reklāmas palīdzību. Imidža pozicionēšana 
8. Lēmums izdarīt pirkumu. Racionālas izlemšanas procesu ierobežojumi un izkropļojumi. 
Izlemšanas tipi 
9. Sociālais faktors reklāmas darbībā. Izlemšana grupā. Sociālo normu ietekme uz konsumentu 
uzvedību. Masu mediji. Personīgā komunikācija kā reklāmas satura medijs 
10. Pašreklāmas psiholoģiskie aspekti. Personība un pašreklāma. Cilvēka uzvedības stratēģijas 
pašreklāmas kontekstā 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 

1. Wilmshurst,J. \ Mackay, A.   The fundamentals of advertising.- Oxford, 1999. 
2. Rosenstiel,L.v. \ Kirsch,A.   Psychologie der VVerbung.- Komar: Rosenheim, 1996. 
3. Лебедев - Любимов,А.   Психология рекламы.- СПб., 2002. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Уэллс, У.\ Бернет, Дж. \ Mopuapmu, С.   Реклама - теория и практика СПб., 1999. 
2. Berger,R.   Advertising today.- London, NY., 2001. 
3. How advertising vvorks: the role of research.- Thousand Oaks, etc.: SAGE, 1998. 
4. Pētersons, R. Reklāmas psiholoģiskie pamati un organizācija.- R., 1933. 
5. Denisons,D. \ Tobi,L. Ievads reklāmā.- R., 2000. 
6. Veide M. Reklāmas psiholoģija. Jumava, 2006. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                       Sabiedrisko attiecību projektu vadīšanas pamati 
Kredītpunkti                                                               4 
ECTS kredītpunkti                                                     6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                   80      
Patstāvīgā darba apjoms                                            80      
Zinātnes nozare                                                          Vadībzinātne 
 
Kursa docētājs: 
Natalija Vikuļina 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar projektu vadību un komunikācijas menedžmentu 
sabiedriskajās attiecībās. Tā laikā paredzēts aplūkot dažādas sabiedrisko attiecību plānošanas 
un vadības stratēģijas, kā arī praktiski pielietot par sabiedriskajām attiecībām iegūtās 
teorētiskās zināšanas, izstrādājot patstāvīgo darbu—sabiedrisko attiecību kampaņu un to 
prezentēt.  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Sabiedrisko attiecību projekta koncepcija, tā veidošanas pamatprincipi. 
2. Brīfings - sabiedrisko attiecību koncepcijas pamats. Datu savākšanas metodika - 

svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvam brīfingam. 
3. Analīzes loma sabiedrisko attiecību stratēģijas izvēlē, veidojot sabiedrisko attiecību 

projekta - kampaņas plānu. Problēmu definēšana, grupēšana, rezumēšana, novērtēšana 
un sarindošana secībā pēc svarīguma. SWOT analīzes veidošana. 

4. Sabiedrisko attiecību mērķu definēšana. Ģenerālie mērķi, stratēģiskie mērķi un 
taktiskie mērķi. 

5. Sabiedrisko attiecību kampaņas taktika. Klasisko sabiedrisko attiecību instrumentu 
pielietojums komunikācijā. 

6. Sabiedrisko attiecību projekta mērķa grupas. Mērķa grupu definēšana pēc 
ģeogrāfiskiem, sociāliem, demogrāfiskiem, ekonomiskiem kritērijiem. 

7. Sabiedrisko attiecību kampaņas vēstījuma veidošana. Argumentācijas platforma 
komunikācijas kampaņas pamats. Vēstījuma formas dažādām mērķa auditorijām. 

8. Sabiedrisko attiecību projekta laika grafika plānošana. 
9. Sabiedrisko attiecību projekta budžeta plānošana. 
10. Sabiedrisko attiecību projekta atgriezeniskā saite un rezultātu mērīšana. 

 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Geipele, I. Tambovceva, T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un 
Rapa, 2004. 

2. Gray C.F. Larson E.W. Project Management: a managerial process. New York: 
McGraw Hill, 2003. 

3. Skots M. Katlips, Alens H. Senters, Glens M. Brūms Sabiedriskās attiecības. Rīga: 
Avots, 2002. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Veinberga, S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
2. Volijs Olinss Par zīmolu. Rīga: Neputns, 2005. 
3. Austin E.W., Pinkelton B.E. Public Relations Management. Planning and Managing      

Effective Communication Programs. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
2001. 
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4. D.L.Wilcox, Ph.H.Ault, W.K.Agee Public Relations: Strategies and tactics. New York 
etc., 1997. 

5. Robert L. Heath (Ed.) G. Vasquez (Contributing ed.) Handbook of Public Relations 
Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 2001. 

6. Sherry Devereaux Ferguson. Communication Planning: An Integrated Approach,- 
Sage Publications, 1999.  

7. Merry Aronson, Don Spetner. The Public Relations Writer’s handbook, – Lexington 
books, 1993. 

8. Carole M. Howard, Wilma K. Mathews.  

9. 

Managing Media Relations, - Waveland 
Press, 2000 
Deirdre Breakenridge, Thomas J. DeLoughry, Tom DeLoughry. The New PR Toolkit: 
Strategies for Successful Media Relations, 

10. Oliver S. Public Relations Strategy, London: Institute of Public Relations, 2004. 
Financial Times Prentice Hall, 2003. 

11. Shel Holtz. 

12. У. Агли, Г. Камерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс Самое главное в PR. Москва: Питер, 
2004. 

 Public Relations on the Net: Winning Strategies to Inform, & Influence 
the Media, the Investment Community, the Government, the Public, & More, - 
AMACOM, 2002. 

13. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика Москва:    
Консалтинговая группа «ИМИДЖ – Кoнтакт», Издательский Дом «ИНФРА – 
М», 2002. 

14. www.allbusiness.com
15. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cios.org 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Vadībzinības 
Kredītpunkti                                                                           8  
ECTS kredītpunkti                                                                12 
Kontaktstundu skaits semestrī                                              160 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       160 
Zinātnes nozare                                                                     Vadībzinātne 
 
Kursa docētājs: 
Mg.sc.soc. Signe Bierande  
Kursa anotācija: 
Kursā paredzēts sagatavot studentus vadītāja darbam, sniegt izpratni un zināšanas vadības 
teorijā, apgūt menedžmenta teorētiskos pamatus un iegūt praktiskas iemaņas lēmuma 
pieņemšanā organizācijas darba plānošanā un attīstības stratēģiju izstrādē. 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Vadīšanas zinātnes attīstība.  
2. Vadītāja loma un uzdevumi organizācijā.  
3. Vadīšanas funkcijas.  
4. Organizāciju vadīšanas struktūru uzbūve.  
5. Vadīšanas metodes. 
6. Motivācija. 
7. Netradicionālas motivācijas metodes. 
8. Vadīšanas stils.  
9. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un reorganizācijas metodes.  
10. Sociālpsiholoģiskie procesi. 
11. Vadīšanas ētika, vadītāja atbildība.  
12. Darbs komandā. 
13. Efektīvas komandas izveide. 
14. Vara, tās veidi un to izmantošana. Vadītāja autoritāte.  
15. Līderība. Formālais un neformālais līderis. 
16. Saskarsmes nozīme vadīšanā. 
17. Organizācijas kultūra.  
 
Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Praude V., J.Beļčikovs Menedžments. Teorija un prakse Otrais, pārstrādātais 
izdevums..- Rīga:Vaidelote,2001. 

2. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. -Rīga: Kamene, 2001. 
3. Pīkeringa P. Personāla vadība. - Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 125 Ipp. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Vadīšanas pamati. Mācību grāmata Profesionālo studiju studentiem un 
maģistrantiem . Sast Mag.oec.,asoc. prof. U.Ivans un Dr.oec., doc. S.Ruskule. Mālnava 
2006. 546 lpp 
2. Volkova T., G.Vērdiņa, J.Pildavs. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos. - 
R.,2001. 
3. David H.Holt ,,Management.Principle and Practices, New Jersy: Prentice Hall, 
Englwood Cliff, 1990, pp.35-61 
4. Hofstede, G. Cultures and Organizations: Software of the Mind, London: McGrow-
Hill, 2003 
5. Messick D. Kramer R. (2005) The psychology of Leadrship Lawrence Erlbaum 
associates, publishers, London. 
6. Mullin I.J. Management and Organization Behavior. Pitman Publishing. 1995 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Verbālās reklāmas izveides tehnoloģija 
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Mg. philol. Diāna Spīre 
 
Kursa anotācija: 
Kursā paredzēts apgūt verbālās reklāmas izveides tehnoloģijas, valodas normas un kultūru, 
mūsdienu latv. valodas iezīmes, lietišķo etiķeti, praktiskās iemaņas – kvalitatīvs valodas 
izmantojums (gan rakstiskā formā, veidojot reklāmas tekstu vai lietišķu tekstu, gan 
mutvārdos) jebkurā dzīves vai darba situācijā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Valoda kā sistēma un tās atklāsmes saziņā. 
2. Valodas teksta kultūras vērtība (pareizība, skaidrība, precizitāte, konkrētība, 

vienkāršība, bagātība un mainība) ticamas informācijas sniegšanai. Būtiskākās 
latviešu valodas gramatikas kļūdas. 

3. Valodas izteiksmes līdzekļu apzināšanās un to izvēles iespējas precīzas domas izklāsta 
iemaņu apguvei. 

4. Vārdiskās darbības pamatelementu apguve publicistikā. Iztēle, priekšstati, asociāciju 
izsaukšana un priekšstatu nosūtīšana saskarsmes partnerim, “kinolentes” veidošana. 

5. Referēšanas un anotēšanas pamatprincipi: valodas normas un runas kultūra, vārda 
izvēle (termins lietvedībā, aizguvums vai pašu valodas vārds, vietniekvārda izvēle, Tu 
un Jūs u. c.), palīgvārdu izvēle, vārda formas izvēle, vārdu krājuma un izteiksmes 
veida inovācijas, gramatiskās sistēmas iezīmes (trīs pamatlikumi teikuma 
veidošanā),valodas funkcionālie stili. Lietišķie raksti, lietišķā etiķete. Retorika. 

6. Semantika un semiotika verbālajā reklāmā: semantikas un semiotikas pamatjēdzienus 
teorētiskā skatījumā, kā arī prast savas zināšanas veiksmīgi izmantot, pielietot pēc 
vajadzības praksē 

7. Vārds – tā semantika dažāda tipa tekstos (reklāmas, lietišķajos u. c.). Valodas raksturs 
– valoda kā pretstatu vienība, valoda kā zīmju sistēma. Valodas attīstība – valodas 
pārmaiņu ārējie un iekšējie cēloņi, valodas pārmaiņu norise un likumi, valodas 
attīstības populārākās koncepcijas. Senlatviešu mezglu raksta alfabēti. Zīmju sistēmas, 
to vispārīgās īpašības un funkcionēšanas likumības. Valodas vienību nozīmes, zīmju 
sistēmas kā jēgas izteikšanas līdzekļi. 

8. Reklāmas tekstu veidošanas pamatprincipi: tekstu redaktora uzdevumi un pienākumi, 
reklāmas kampaņas un mērķa auditorijas, kreativitātes metodes, reklāmas teksts, tā 
izstāde, mediju specifika, audiovizuālās reklāmas, preses reklāmas, interneta reklāmas 
un to specifika, reklāmu adaptācijas, reklāmas ideju izstrāde.  

9. Reklāmas tekstu semantika un pragmatika: Semantikas un pragmatikas pamatjēdzieni. 
Teksta semantika – valodas vienību nozīmes, zīmju sistēmas kā jēgas izteikšanas 
līdzekļi. Teksta pragmatika – attieksmes starp zīmju sistēmām un to lietotājiem, 
cilvēku mijiedarbību (komunikāciju, saziņu, saskarsmi, saprašanu) ar zīmju sistēmu 
(valodas) starpniecību. 

 
Literatūra: 

1. Baltiņa M. Teksta uzbūve un veidošana. – Rīga, 1998. 
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2. Lauze L. Ikdienas saziņa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. – Liepāja, 2004.  
3. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga, 2003. 
4. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – Rīga, 1993. 
1. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga, 1995. 
2. Nītiņa D. Moderna cilvēka valoda. – Rīga, 2004. 
5. Nītiņa D. Valsts valodas kvalitāte. – Rīga, 2004. 
6. Kļaviņa S. Valodas daba. Ievads vispārīgajā valodniecībā. – Rīga, 1997. 
7. Lagzdiņa S. Sintaktiskā redukcija formālās un semantiskās struktūras aspektā // 

Valodas aktualitātes – 1983. – Rīga, 1984. – 125. – 138. lpp. 
8. Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere / Sast. A. Rožkalne. – Rīga, 2000. 
9. The Art of Writing Advertising. Interviewed by Higgins Denis. Mc-Graw-Hill, 2003. 

125.p. 
10. Thill J.V., Bovee C.L. Excellence in Business Communication. – USA, 2002. - 536 p. 

ISBN 0-13-122781-5. 
11. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист.- Москва: УРСС, 2002.- 446 

с.- ISBN 5-35400-066-1. 
12. Богданов В.В. Текст и текстовое общение / Валентин Васильевич Богданов.- 

СПб: Ленингр. ун-т., 1993.- 87 с. 
13. Шатин, В.Ю. Построение рекламского текста. Москва 2003. 120 с. 
14. В.В. Смирнов. Реклама на радио. Москва. РИП-холдинг. 2003. C 12 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Vizuālās reklāmas izveides tehnoloģija  
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Mākslas zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Mg. oec. Santa Hulzinga, Jānis Rēdlihs, Vikuļina Jekaterina 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķi un uzdevumi: gūt ieskatu vizuālās reklāmas izveides tehnoloģijās, apgūt 
zināšanas un prasmes radīt idejas, tās izteikt vizuāli, uztvert un saprast citu vizuāli radīto. 
Kursa programma paredz studentu vispārējo spēju un prasmju attīstību septiņos aspektos 
(radošais un pašizpausmes aspekts; analītiski kritiskais aspekts; vērtējošais aspekts; saziņas 
aspekts; sadarbības (sociālais) aspekts; matemātiskais aspekts; mācību un praktiskās darbības 
aspekts). 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Vizuālās mākslas klasifikācija: 

• arhitektūra, interjers, vides māksla; 
• tēlotāja māksla (tēlniecība, glezniecība, grafika); 
• lietišķā māksla, dizains; 
• teātris, kino, fotomāksla, multimediju māksla. 

2. Vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļi. 
3. Vizuālās mākslas kompozīcijas paņēmieni.  
4. cilvēka vizuālās uztveres fizioloģiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem 
5. Plaknes pārvaldīšana. Formāts. Optiskā ilūzija.  
6. Krāsu mācība. Krāsu uztvere un psiholoģiskā iedarbība. Krāsu aplis (pamatkrāsas, 

atvasinātās krāsas, papildkrāsas). Siltie un vēsie krāsu toņi. Krāsu jaukšana. 
7. Kontrasti. Ritmi. Līnija, laukums, krāsa, faktūra. 
8. Teksts kā vizuālās izteiksmes līdzeklis. Burtu mācība. 
9. Telpiskums (gaisma-ēna, forma, telpa, perspektīva). 
10. Forma un saturs. Attieksme pret situāciju, tās attēlošana. Intelekta, jūtu un ideju 

attīstīšana. 
11. Videokameru veidi, optika, optiskie filtri, statīvi, mikrofoni un citas palīgierīces. 
12. Apgaismojuma veidi. Gaismas režīmi. 
13. Apgaismošanas aparatūra, statīvi, atstarotāji. Krāsu korekcijas, kompensācijas un efekta 

filtri. 
14. Fotogrāfijas žanru veidošana un tehniskie līdzekļi. 
15. Fotoattēla, fotoportreta ,fotoreportāžas, foto kompozīcijas sagatavošana un prezentācija.  
16. Kritēriji attēla tehniskās un profesionālās kvalitātes vērtēšanai, fotoattēla profesionālai 

analīzei. 
17.  Iegūtā materiāla analīze un vērtējums grupā. 
 
Literatūra: 

1. W. F. Arens W. F., Contemporary advertising , Higher Education, 2004. 
2. Хопкинс K. Реклама. Научный подход.-M.: Изд. "Альфа-Пресс", 2005. 
3. Эдвардс Б. "Курсс раскрытия творческих способностей" –M.: изд. „Попури”, 
2000. 
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4. Džons Hedžko “Fotografēšana”, izdevniecība Zvaigzne ABC 2007  
5. Maikls Raits. Digitālā fotogrāfija. Rīga – 2005  
6. Шейнов. Эффективная реклама. – Москва: Ось-89. 2003., 447 стр. 
7. www.oami.eu.int. 
8. www. interbrand.com 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Aktiermeistarība 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                     Komunikāciju zinātne 
 
Kursa docētājs: 
Jānis Rēdlihs 
 
Kursa anotācija: 
Kursa\mērķis ir attīstīt personības individuālās izteiksmes pilnveides iespējas profesionālajā 
darbībā, veicināt izpratni par aktiermeistarības pamatprincipu būtību un pielietošanas 
iespējām ikviena cilvēka profesionālajā darbībā un saziņā; attīstīt sensorās iemaņas 
saskarsmē; pilnveidot komunikatīvo prasmju un saziņas pieredzes pilnveidošanos verbālajā 
un neverbālajā saziņas līmenī, sekmējot ķermeņa motorikas emocionāli precīzu un plastiski 
spilgtu pielietojumu efektīvam saziņas procesam. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Aktieru profesionālās darbības pamatelementi pamatprincipu apguvē. Aktiera spēja 
iedzīvoties tēlā. Stils un žanrs. 

2. Pasaules redzējums. Darbība kā viens no galvenajiem nosacījumiem tēla veidošanā. 
3. Lomas analīze darbībā: principi, apstākļi, notikumi, faktu novērtēšana, priekšstati. 
4. Attieksme pret notikumiem un tēlu. Detaļu nozīme tēla veidošanā. 
5. Kolektīva darbība.  
6. Aktieru meistarības kompleksie vingrinājumi sajūtu (redze, dzirde, redze, garša, oža, 

tauste u.c.), uztveres, reakcijas ātruma un precizitātes, domāšanas, priekšstatu gleznu, 
iztēles, uzmanības un atmiņas procesu pilnveidei. 

7. Fiziskās pašsajūtas un psihiskās pašizjūtas mijiedarbības kultūrsociālie nosacījumi. 
8. Etīdes saskarsmei ar klusēšanu. 
9. Vingrinājumu komplekss situācijas atainošanai. 
10. Etīdes, kurās nostiprinās notikuma, faktu vērtējuma, aktīvas darbības mērķa un 

uzdevuma sasniegšana. Īpaša uzmanība pievēršama saskarsmei/, izmantojot 
improvizāciju. 

11. Individuālie un grupu vingrinājumi. 
12. Etīdes, kurās nostiprinās darbības tempo- ritma, mizanscēnu meklējumi, notikumu un 

faktu vērtējumi. 
 
Literatūra: 

1. Denijs R. Prasmes sazināties un uzstāties / Ričards Denijs.- Rīga: J.Rozes apg., 2002.- 
123 lpp.,- ISBN 9984-23-050-3. 

2. Gofmanis Ē. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē / Ērvings Gofmanis.- Rīga: Madris, 
2001.- 199 lpp.- ISBN 9984-59-269-3. 

3. Spolina V. Teātra spēles- improvizācijas / Viola Spolina.- Rīga: Preses nams, 1999.- 
291 lpp.- ISBN 9984-00-367-1. 

4. Hindls T. Prasme uzstāties / Tims Hinds.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.- 72 lpp.- ISBN 
9984-17-665-7. 

5. Hindls T. Prasmīga intervija / Tims Hinds.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.- 72 lpp.- 
ISBN 9984-17-701-7. 

6. Kramiņš E. Runas prasme saziņā: monogrāfija / Edgars Kramiņš.- Rīga: BA Turība, 
2004. 
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7. Morozovs V. Emociju valoda dzīvnieku un cilvēka pasaulē / Vladimirs Morozovs.- 
Rīga: Zinātne, 1988.- 206.lpp., il. 

8. Арто А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия 
театра / Антонен Арто.- Санкт-Петербург, Москва: Симпозиум, 2000.- 442 с.- 
ISBN 5-89091-123-6. 

9. Дарвин Ч. О выражении эмоции у человека и животных / Чарльз Дарвин.- 
Санкт-Петербург и др.: Питер, 2001.- 365 с.- ISBN 5-31800-070-3. 

10. Мейерхольд В.Э. Лекции 1918- 1919 / Всеволод Эмильевич Мейерхольд.- 
Москва: О.Г.И., 2000.- 279 с.- ISBN 5-9002-4110-1. 

11. Экман П. Психология лжи / Пол Экман.- СПб: Питер, 2001.- 272 с., ил.- ISBN 5-
314-00117-9. 

12. Arkliņa I. Māksla uzstāties virza karjeru / Ilze Arkliņa // Diena / galv.red.: S.Ēlerte.- 
ISSN 1407-1290.- Nr.151 (2002.,2.jūlijs), 12.lpp. 

13. Benvenists E. Saziņa dzīvnieku pasaulē un cilvēku valoda / Emils Benvenists // 
Kentaurs XXI / galv.red.: L.Briedis.- ISBN 1019-5351.- Nr.25 (2001., augusts), 64.-
69.lpp. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Attīstības psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Mg. psych. Dace Lapiņa 
 
 
Kursa anotācija: 
Kursa ietvaros studentiem veidojas izpratne par attīstības procesiem un likumsakarībām, to 
savstarpējo saistību ar izziņas procesiem, gribas un emocionālo sfēru, intelektuālo attīstību, 
pašapziņas, identitātes veidošanos, uzvedības izpausmēm filoģenēzes un ontoģenēzes gaitā.  
Kursa mērķis ir izzināt, analizēt attīstības dinamiku, akcentējot personības individuālās 
īpatnības un vecumposmu īpatnības, kas pilnveido studentu prasmes praktiskās dzīves 
situācijās saskatīt un izprast indivīdu psiholoģiskā vecuma īpatnības, izprast psihisko 
fenomenu funkcionēšanas likumsakarības, saskatīt pilnvērtīgas attīstības iespējas. Kursa gaitā 
studenti apzinās, ka ikvienam attīstības posmam, bioloģiskajiem un sociālajiem aspektiem ir 
būtiska nozīme cilvēka attīstībā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Attīstības psiholoģijas priekšmets un nozīme. 
2. Bioloģiskais un sociālais cilvēka attīstībā. Psihiskās attīstības virzošie spēki. 
3. Attīstības posmu periodizācijas. Psiholoģiskā vecuma jēdziens. 
4. Krīzes fenomens, tā loma cilvēka attīstībā un specifika vecumposmos. 
5. Galvenie personības attīstības aspekti ontoģenēzē: intelektuālā, gribas un emocionālās 

sfēras attīstība, identitātes veidošanās u.c.). 
6. Psihes struktūra un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi. 
7. Cilvēka attīstība dažādos vecumposmos: 

• prenatālais periods 
• zīdaiņa periods 
• agrīnās bērnības periods 
• pirmskolas vecums 
• jaunākais skolas vecums 
• pusaudžu vecums 
• jauniešu vecums 
• pieaugušo vecums 
• vecu cilvēku psiholoģija 

      8.    Jaunākie pētījumu, publikācijas par vecumposmu un attīstības psiholoģijas fenomeniem. 
 
Literatūra (01 - mācību literatūra) 
Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.- Питер, 2005 
Слободчиков В.И., Исаев

Eriksons E. Identitāte: jaunības krīze.- Rīga, Jumava, 1998. 

 Е.И. Психология развития человека.- Mocквa, 2000. 
 
Literatūra (02 - klasiska psiholoģiska literatūra) 
Boulbijs Dž. Drošais pamats.- Rīga, Rasa ABC, 1998. 

Piažē Ž. Bērna intelektuālā attīstība.- Rīga, Pētergailis, 2002. 
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Vigotskis Ļ Domāšana un runa.- Rīga, Eve, 2002. 
Freid A. Normality and Pathology in Childrenhood: Assessments of Development. – New York, 1998. 
Piaget J., Weaver H. The Psychology of the Child. – Basic Books, 2000.  
Mahler, M. S., Pine F., & Bergman A. (1975). The Psychological Birth of the Human Infant. 
London: Hutchinson. 
Bыготский JI. C. Coбpaниe coчинeний в 6 тoмax.- Mocквa, 1982 – 1984 
Эpиксон Э. Детство и o6щество.- Caнкт - Петер6ypг, 2000. 
Фрейд A. Bвeдeниe в детский пcиxоанализ.- Mocквa, 1991. 
 
Literatūra (03 - mūsdienu psiholoģiska literatūra)  
Liepiņa S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti.- Rīga, Raka, 1998. 
Svence G. Pieaugušo psiholoģija.- Rīga, Raka, 2003. 
Journal of Developmental Psychology 
Journal Child Development  
Miller, P. A. (2001). Theories of Developmental Psychology. New York: Worth Publishers. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Darba psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                          2 
ECTS kredītpunkti                                                                3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Mg. sc. soc. Signe Bierande 
 
Kursa anotācija: 
Šis ir kurss, kurš sniedz zināšanas par darba psiholoģijas atziņām atbilstoši Latvijas 
sociālajam un ekonomiskajam kontekstam un pilnveido prasmes izprast notiekošos 
psihosociālos procesus darba vidē. 
  
Kursa apraksts-plāns: 
1.Organizāciju veidi. Organizācijas struktūras faktori. Organizācijas lielums. Organizācijas 
sociālais  tēls. Organizācijas atrašanas vieta. 
2. Personība organizācijā. Darba motivācija. Apmierinātība ar darbu. Darba vietas plānojums. 
3. Darba prasības. Personas rakstura īpašības. Stress. Definīcija un īpatnības. Simptomu 
parādīšanās.  
4. Izdegšanas sindroms (Burnout). Ilgstoša ļaunprātīga rīcība (Mobbing). 
5. Ergonomikas definīcija un mērķi. Ergonomisks projekts. Organizācija kā industriāls 
mājoklis. 
6. Ārējās un iekšējās vides attiecības. Sociālais aprīkojums. 
7. Psihoemocionālā slodze. Psihoemocionālā noguruma novēršana. 
8. Apmācība kā psihosociālās ietekmes līdzeklis. 
9. Darba psihofizioloģiskie pamati. 
10. Krasa un mūzika ražošanā. 
 
Literatūra (01 –mācību literatūra): 

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga:RaKa, 2003 
2. Джордж Дж. М. Организационное поведение: основы управления: учеб.пособие 

для вузов Москва: UNITY 
3. Silvester J. Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace. 

NY: Guilford. 
 

Literatūra (02 - papildliteratūra): 
1.  Hargie O. Communication Skills for Effective Management. New York : Palgrave 
2. West M.A. Effective teamwork: practical lessons from organizational research, 

Oxford: BPS Blackwell 
3. Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, 2000. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Fotogrāfēšanas pamati 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                    Vizuālā māksla  
 
Kursa docētājs: 
Mg. oec. Santa Hulzinga 
 
Kursa anotācija: 
Šis ir ievada kurss fotografēšanā. fotogrāfs ir kvalificēts speciālists, kurš piedalās vizuālo 
darbu veidošanā; strādā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus; darbojoties gan 
patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, žurnālistu, mākslinieku, stilistu, 
grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai ir spējīgs 
piedāvāt optimālo vizuālo risinājumu un izmantojot fotokameru ir spējīgs veikt kvalitatīvu 
uzņemšanas objekta fiksāciju un fotogrāfisko attēlu apstrādi; lietotāja līmenī pārzina foto 
uzņemšanas un attēlu veidošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, krāsu mācību, 
apgaismošanas pamatprincipus; izvēlas atbilstošas tehnoloģijas un atbild par attēla gala 
kvalitāti..  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Profesionālas izpratnes par kvalitatīvu fotoattēlu, attēla kompozīciju un tās nozīmi. 
2. Cilvēka vizuālās uztveres fizioloģiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. 
3. Fotogrāfijas nozares. 
4. Fotogrāfijas tehniskie līdzekļi un žanru veidošana. 
5. Ieskats foto materiālu klāstā un to specifiskajā pielietojumā.  
6. Attēla kompozīcija melnbaltajā un krāsu fotogrāfijā.   
7. Darbs ar fotofilmu un digitālo fotokameru, izmantojot to tehniskās iespējas. 
8.  Patstāvīga informatīvā fotoattēla, fotoportreta ,fotoreportāžas, foto kompozīcijas 

sagatavošana un prezentācija. 
9. Kritēriji attēla tehniskās un profesionālās kvalitātes vērtēšanai, fotoattēla profesionālai 

analīzei.  
10. Fotografēšanā iegūtā materiāla analīze un vērtējums grupā. 
11. Vizuālā materiāla atlases un analīzes process. 

 
 
Literatūra (01; 02 - apvienotā praktiskā un mācību literatūra) 
 

1. Džons Hedžko “Fotografēšana”, izdevniecība Zvaigzne ABC 2007  
2. Maikls Raits. Digitālā fotogrāfija. Rīga – 2005  
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Franču valoda 
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Mg. philol. Svetlana Mihailova 
 
Kursa anotācija: 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenās svešvalodas mācīšanās 
pamatiemaņas, veidos prasmes strādāt ar specifiskiem profesionālajiem tekstiem un vārdnīcu, 
kā arī izteikt savas domas rakstiski un mutiski. Tāpēc kursa mērķis ir: iemācīt studentiem 
rakstisko un mutisko saskarsmi otrā svešvalodā, prast orientēties komunikatīvajās situācijās, 
izvēloties precīzus vārdus un izteicienus, lai izteiktu savus nodomus, domas, vērtējumu, 
reakciju, jūtas, adekvātus noteiktai situācijai. Runas iemaņu pilnveidošana sociālajā, kultūras 
un zinātniskās saskarsmes sfērās, kā arī argumentētu izteicienu iemaņas (monologs, dialogs), 
piedalīties zinātniska un sociāli problemātiska rakstura diskusijās. Minētie valodas apguves 
aspekti tiks realizēti, konfrontējot studentus ar lietišķiem tekstiem franču valodā (tai skaitā 
audio- un video-materiāli). Šajā tekstu kategorijā ietilpst: lietišķā korespondence, aptaujas, 
statistikas, dažādi informatīvi paziņojumi; plašāk arī reportāžas, ziņas, intervijas, komentāri, 
reklāma u.c. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

• Iepazīšanās, iepazīstināt ar kolēģiem, pastāstīt par sevi, par savām studijām. 
• Pastāstīt par savu dzīves vietu, aprakstīt savu dzīvokli vai māju. Viesnīcu serviss. 

Reklāma Latvijas viesnīcām. 
• Latviešu nacionālā virtuve. Iepazīties ar tradicionālo virtuvi Vācijā. Veselīga un 

neveselīga pārtika. Izveidot reklāmu Latvijas produktiem. Kādus ēdienus piedāvāt 
viesiem no Francijas. Kas sagaidāms viesojoties Francijā. Ieteikt, reklamēt restorānus, 
kafejnīcas Rīga. 

• Studijas augstskolā. Mācību priekšmeti. Izveidot reklāmu savai augstskolai.  
• Brīvais laiks. Vaļaspriekiem. Aktivitātes nedēļas nogalei. Aktīvs un veselīgs dzīves 

veids.  
• Izklaides iespējas Rīgā. Muzeji, izstādes, koncerti, teātri Rīga. Izveidot reklāmu 

kādam Latvijas muzejam. 
• Sabiedriskais transports Rīgā. Prast pastāstīt par sabiedrisko transportu, kur iegādāties 

braukšanas biļetes, par biļešu cenām. Prast paskaidrot kā nokļūt no viena objekta 
(Rīgas lidosta) līdz kādam citam (viesnīca).  

 
Literatūra: 
1. Massia Kaneman Pougatch, Sandra Trevisi, Marcella Beacco di Giura, Dominique 

Jennepin. Cafe Creme 1. Paris, Hachette, 1997. 
2. Monnerie-Goarin Annie, Siréjols Evelyne CHAMPION 1, CLE INTERNATIONAL, 

Paris, 2001. 
3. J. Bady, I. Greaves, A. Petetin Exerçons-nous Grammaire Niveau débutant. Hachette, 

1996. 
4. Monnerie-Goarin Annie, Siréjols Evelyne  CHAMPION 2, CLE INTERNATIONAL, 

Paris, 1999. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Krievu valoda 
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Dr. paed. Valentīna Ivbule  
 
Kursa anotācija: 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenās svešvalodas mācīšanās 
pamatiemaņas, veidos prasmes strādāt ar specifiskiem profesionālajiem tekstiem un vārdnīcu, 
kā arī izteikt savas domas rakstiski un mutiski. Tāpēc kursa mērķis ir: iemācīt studentiem 
rakstisko un mutisko saskarsmi otrā svešvalodā, prast orientēties komunikatīvajās situācijās, 
izvēloties precīzus vārdus un izteicienus, lai izteiktu savus nodomus, domas, vērtējumu, 
reakciju, jūtas, adekvātus noteiktai situācijai. Runas iemaņu pilnveidošana sociālajā, kultūras 
un zinātniskās saskarsmes sfērās, kā arī argumentētu izteicienu iemaņas (monologs, dialogs), 
piedalīties zinātniska un sociāli problemātiska rakstura diskusijās. Minētie valodas apguves 
aspekti tiks realizēti, konfrontējot studentus ar lietišķiem tekstiem krievu valodā (tai skaitā 
audio- un video-materiāli). Šajā tekstu kategorijā ietilpst: lietišķā korespondence, aptaujas, 
statistikas, dažādi informatīvi paziņojumi; plašāk arī reportāžas, ziņas, intervijas, komentāri, 
reklāma u.c. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Fonētika un grafika. 
2. Gramatika. Lietvārdu dzimta un skaitlis. Locījumu sistēma. Locījumu nozīme un 

lietojums. 
3. Īpašības vārds. Īpašības vārdu un lietvārdu saskaņojums. Locījumu sistēma. 
4. Vietniekvārdi. Personas, jautājuma, piederības, norādāmie, noteiktie vietniekvārdi. 
5. Darbības vārds. Darbības vārda veids. Tagadne, pagātne un nākotne. 
6. Darbības vārda pārvaldījums. 
7. Skaitļa vārds.  
8. Vienkāršs teikums. 
9. Salikts teikums. 
10. Reklāmas tekstu izveides specifika. 
 
Literatūra: 
1. Овсиенко Ю.Г. Русский язык для начинающих. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002,- 496 lpp. 
2. Практическая грамматика русского языка. М., 2002 
3. Стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. М.-С.-Пб., 1999 
4. Краткая русская грамматика. Под ред. Н.Ю.Шведовой и В.В.Лопатина. М.: Русскмй 
язык, 1989. 
5. Лариохина Н.М. Практический курс русского языка в 2 частях. М., 1997 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Seksualitātes un seksuālo 
                                                                                                attiecību psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                              40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Nikolajs Ščerbakovs 
 
Kursa anotācija: 
Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar galvenajām izpausmēm (kā normā, tā arī 
patoloģijā, ar cilvēka dzimumdzīves formām, ar psiholoģiskām seksoloģijas izpētes metodēm, 
ar seksuāliem traucējumiem). Studentiem tiek dots priekšstats par seksuālo disharmoniju un 
par psiholoģisko palīdzību šādu traucējumu gadījumā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Ievads seksoloģijā. Seksoloģijas attīstības vēsture. Normas jēdziens seksoloģijā. 
Individuālās un partneru normas. 
2.Seksualitātes izpausmes. Cilvēka dzimumdzīve. Ģimenes attīstība. 
3.Seksuālās izpausmes vīriešiem un sievietēm. Galvenie seksoloģiskie fenomeni. 
4.Seksualitātes psiholoģija. 
5. Psihoseksuālā attīstība. Psihoseksuālās attīstības traucējumi. 
6.Seksuālie traucējumi vīriešiem un sievietēm. 
7.Seksuālās deviācijas. Seksuālā noziedzība – agresija un vardarbība. 
8. Netipiska seksuālā orientācija – homoseksuālisms. 
9.Seksuālo traucējumu ārstēšana. Laulātā pāra izpētes metodikas. 
10.Ģimenes seksuālo disfunkciju psihoterapija. Seksuālā terapija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Каприо Ф. Многообразие сексуального поведения. – М., 1998 
2. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1999 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1. Human Sexuality. William H. Masters, Virginia E, Johnson, Robert C. Kolodny. – 
Published by arrangement with Harper Collins College Publishers, 1999 

2. Masters W., Johanson V., Kolodny R. Human sexuality/IV addition Harper Collins 
Publihers, 2000 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1. Ногаев А.В. В лабиринтах сексуального многообразия, - М., 2000 
2. Владимир Доморацкий «Медицинская сексология и психотерапия 

сексуальных расстройств» Издат:Академический проект,Культура,2009. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Vācu valoda 
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
 
Kursa docētājs: 
Mg. tulk. tehn. Larisa Koroļčuka 
Kursa anotācija: 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenās svešvalodas mācīšanās 
pamatiemaņas, veidos prasmes strādāt ar specifiskiem profesionālajiem tekstiem un vārdnīcu, 
kā arī izteikt savas domas rakstiski un mutiski. Tāpēc kursa mērķis ir: iemācīt studentiem 
rakstisko un mutisko saskarsmi otrā svešvalodā, prast orientēties komunikatīvajās situācijās, 
izvēloties precīzus vārdus un izteicienus, lai izteiktu savus nodomus, domas, vērtējumu, 
reakciju, jūtas, adekvātus noteiktai situācijai. Runas iemaņu pilnveidošana sociālajā, kultūras 
un zinātniskās saskarsmes sfērās, kā arī argumentētu izteicienu iemaņas (monologs, dialogs), 
piedalīties zinātniska un sociāli problemātiska rakstura diskusijās. Minētie valodas apguves 
aspekti tiks realizēti, konfrontējot studentus ar lietišķiem tekstiem vācu valodā (tai skaitā 
audio- un video-materiāli). Šajā tekstu kategorijā ietilpst: lietišķā korespondence, aptaujas, 
statistikas, dažādi informatīvi paziņojumi; plašāk arī reportāžas, ziņas, intervijas, komentāri, 
reklāma u.c. 
Kursa apraksts-plāns: 
• Iepazīšanās, iepazīstināt ar kolēģiem, pastāstīt par sevi, par savām studijām. 
• Pastāstīt par savu dzīves vietu, aprakstīt savu dzīvokli vai māju. Iepazīties ar mājokļu 

piedāvājumu Vācijā, iespējām īrēt dzīvokļus. Svarīgākie noteikumi, kas jāievēro īrējot 
dzīvokli. Kā dzīvo jaunieši, studenti Vācijā. Pastāstīt par dzīves apstākļiem Latvijā. 
Viesnīcu serviss. Reklāma Latvijas viesnīcām. 

• Latviešu nacionālā virtuve. Iepazīties ar tradicionālo virtuvi Vācijā. Veselīga un 
neveselīga pārtika. Izveidot reklāmu Latvijas produktiem. Kādus ēdienus piedāvāt viesiem 
no Vācijas. Kas sagaidāms viesojoties Vācijā. Ieteikt, reklamēt restorānus, kafejnīcas 
Rīga. 

• Studijas augstskolā. Mācību priekšmeti. Izveidot reklāmu savai augstskolai.  
• Brīvais laiks. Pastāstīt par saviem vaļaspriekiem. Pastāstīt par aktivitātēm nedēļas nogalei. 

Aktīvs un veselīgs dzīves veids.  
• Izklaides iespējas Rīgā. Muzeji, izstādes, koncerti, teātri Rīga. Izveidot reklāmu kādam 

Latvijas muzejam. 
• Sabiedriskais transports Rīgā. Prast pastāstīt par sabiedrisko transportu, kur iegādāties 

braukšanas biļetes, par biļešu cenām. Prast paskaidrot kā nokļūt no viena objekta (Rīgas 
lidosta) līdz kādam citam (viesnīca).  

Starppriekšmetu saikne: dzimtā valoda, lietišķā angļu valoda. 
Literatūra (01 - mācību literatūra) 
Aufdersraße, Hartmut/Bock, Heiko u.a.: Themen neu aktuell 1-3, Ismaning: Max Hueber 
Verl., 2003. 
Literatūra (02 - papildliteratūra)  
Erben, Johannes: Deutsche Grammatik. Ein Abriss, Ismaning: Max Hueber Verl., 2002. 
Hering, Axel/Matussek, Magdalena u.a.: em Übungsgrammatik, Ismaning: Max Hueber Verl., 
2002. Ismaning: Max Hueber Verl., 2002. 
Pischel, Susanne: Geschäftskorrespondenz. Mustertexte. Darījumu korespondence. 
Paraugteksti, Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 
Vācu-latviešu mācību vārdnīca, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
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Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Vadības psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Mag. psych. Margarita Gorjačeva  
 
Kursa anotācija: 
Sniegt studentiem priekšstatu par vadības psiholoģijas pamatnostādnēm, organizācijas 
darbības efektivitāti un mērķu sasniegšanu ietekmējošiem faktoriem. Iepazīstināt studentus ar 
vadīšanas stiliem, vadītāja funkcijām, lomām, uzdevumiem. Praktiski analizēt vadības 
psiholoģijas galvenās pieejas, vadīšanas stilus, izstrādāt mūsdienu vadītāja profesionalitātes 
kritērijus.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Kursa objekts un priekšmets. 
2. Personība kā vadības objekts. 
3. Personība kā vadības subjekts. 
4. Organizācija un sociālā grupa kā vadības objekts. 
5. Grupas dinamikas mehānismi. 
6. Vadības saskarsme. 
7. Konflikta psiholoģija un tā atrisināšanas paņēmieni  
8. Sarunu procesa psiholoģija. 
9. Tēla radīšana kā saskarsmes kultūras sastāvdaļa. 
10. Reklāmas psiholoģija. 
11. Vadības lēmumu pieņemšanas psiholoģija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā 
veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra  

1. Kernberg O.F. Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations Yale 
Univ. Pr., 1998. 

2. Kupčs J. Saskarsmes būtība. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.  
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - С.-П., 2000. 
4. Мордовии С.К. Управление человеческими ресурсами. - М., 1999. 
5. Нельсон Б., Экономи П. Умение управлять. - М., 2000. 
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7. SADARBĪBAS LĪGUMI PAR 

STUDĒJOŠO PRAKŠU VIETĀM 
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8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
IEVA ZELMANE 
Dzimšanas datums, vieta: 1975.gada 19.novembrī, Rīga 
Adrese: Hanzas iela 8 – 31 Lv 1010, t. 29624029 
e-pasts: latgeisha@e-apollo.lv 
 
Izglītība: 

• 1999.g.Latvijas Kultūras akadēmija Studijas maģistratūrā kultūras menedžmenta 
fakultātē 

• 1994.-1998.g.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija Bakalaura grāds 
muzikoloģijā, diplomdarbs “Mūzika un transs”, publicēts izdevumā 
“Literatūra.Māksla.Mēs” 

• 1990. – 1994.g. Jāzepa Mediņa mūzikas koledža Muzikoloģija, mūzikas pedagoģija  
 
Darba pieredze: 

• 2007. – 2009.g. SIA Mediju Nams Žurnāla “Saldā Dzīve” redaktore  
• 2007.g.SIA TV3 Raidījuma TOP10 vadītāja 
• 2006. – 2007.g. Žurnāla “A-Zet” galvenā redaktore 
• 2004.g.SIA BalthausSabiedrisko attiecību speciāliste 
• 2003. – 2008.g. A/S Radio SWH un SWH+ Autorprogrammas “Radiogeiša” vadītāja 
• 2003. g A/S Radio Jūrmala. Programmu vadītāja 
• 2001. – 2003.g. SIA Magnet Enterprises Sabiedrisko attiecību speciāliste 
• 1999. – 2001.g. Radio PIK Programmu vadītāja1997. – 2000.g. Latvijas Nacionālā 

Opera Preses sekretāre, literārā redaktore 
• 1996. – 1999.g. Senās mūzikas festivālu Bauskā un Rundālē administratore un preses 

sekretāre 
• 1996. – 2001.g. Rīgas Puškina licejsLatviešu mūzikas vēstures pasniedzēja  
• 1995. – 2009.g. Žurnāliste un personisko rubriku au autore izdevumos: ”Lilit”, 

“Literatūra Mēs.”, “Izglītība un Kultūra”, “Rītdiena”, “Люблю”, „ЖЗЛ”, ”Суббота  
• Personiskās rubrikas autore portālā Intelligent.lv 

 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
1996. – 2001.g. Rīgas Puškina licejsLatviešu mūzikas vēstures pasniedzēja  
 
Publikācijas: 
1998.g.“Mūzika un transs”, publicēts izdevumā “Literatūra. Māksla. Mēs”                
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda - dzimtā 
• Angļu valoda – brīvi 
• Vācu valoda - sarunvalodas līmenī 
 
                                                                                                                                Ieva Zelmane 
2010.gada 14.aprīlī 
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CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
INNA SAVOŅA 
Dzimšanas datums, vieta: 1964. gada 20.maijs, Rīga 
Adrese: Buļļu ielā 31a-18, Rīga, LV-1055, tālr. 26529323 
 
Izglītība: 
• 2003. - 2005. g.  LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes maģistrantūra    
• 1994. - 1996. g. Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas Institūts, Psiholoģijas fakultāte 
                                 psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija, 
• 1981.-  1987.g.  Rīgas Medicīnas Institūts, Ārstniecības fakultāte, ārste-terapeite 
 
Papildus izglītība: 
• 2007.- pašreizējais brīdis      Humānistiskās Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts,  
                                                    programma „Eksistenciālā psihoterapija”, profesionālais līmenis 
• 2005. – 2007.g.                     Humanistiskās Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts,    
                                                    programma  „Eksistenciālā psihoterapija”, bāzes līmenis 
Zinātniskais grāds: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (2005. g.) 
 
Darba pieredze: 
• kopš 2005. g.       Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, lektore 
• 1996. – 1999.g.   RAU Praktiskās psiholoģijas laboratorija, psiholoģe-konsultante, 

                            ISMA, licejs „Brīvā attīstība”, docētāja 
• 1994. – 1996. g.  SIA „ASPTR”, konsultante 
• 1991. – 1994. g.  Medicīnas centrs „Pļavnieki”, ārste-terapeite 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kursi „Sociālā psiholoģija” (3KP)  SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Eksperimentālā sociālā psiholoģija” (2KP) SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Grupas pētīšanas metodes” (3KP) SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Socialpsiholoģisko projektu izstrādāšanas pamati” 

(2KP) SPPA bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” 
 
Zinātniskā darbība: 
       Maģistra darba tēma „Sieviešu patstāvība – atkarība saistībā ar ēšanas uzvedību un 
ķermeņa svaru” (2005.g.). 
 
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās: 
•   2008.g.-  pašreizējais brīdis        Latvijas psihoterapeitiskā apvienība, biedre 
•   2007.g.–  pašreizējais brīdis       Austrumeiropas eksistenciālās psihoterapijas asociacija,   
                                                            biedre 
Dalība konferencēs: 
V International Conference „Existencial Dimension in Counselling and Psychology”, Lietuva, 2008.                           
                                                        
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda - brīvi 
• Krievu valoda - dzimtā 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 

                                                                                                                     Inna Savoņa 
2010.gada 23. februārī 
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CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
NATĀLIJA IVANOVA 
Dzimšanas datums, vieta: 1958. gada 17. augusts, Rīga 
Adrese: Eksporta iela 16-25, Rīga, LV -1010, tālr. 26517229 
 
Izglītība: 
• 1991. - 1994. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultātes aspirantūra    
• 1989. - 1990. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultāte, psihologs izglītības 

sistēmā 
• 1976. – 1981.g. Kostromas Pedagoģijas institūts, Vēsturisko-pedagoģiskā fakultāte,  
 
Papildus izglītība: 
• 2005. - 2006.g. Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva),  

supervizora programma, eksistenciālās psihoterapijas supervizore 
• 1996. – 2001.g. Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva), 

eksistenciālā psihoterapeite 
 
Zinātniskais grāds: 
       Doctor of Philosophy in Psychology (1994.g.) 
 
Akadēmiskais nosaukums: 
       SPPA docente (2002., 2008.g.) 
 
Darba pieredze: 

 

• 1995.g.- līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docētāja 
• 1999.g.- līdz šim brīdim   Latvijas Profesionālo Psihologu asociācija un Latvijas Skolu  
                                                Psihologu asociācija, supervizore 
• 2005.g. – līdz šim brīdim  Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts,   
                                                 supervizore un psihoterapeite. 
• 2003.g. – līdz šim brīdim  Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā  
                                                 atbalsta biedrība “Vigor”, brīvprātīgais un zinātniskais konsultants 
• 2003. – 2005.g.                 Ģimenes Psiholoģiskā atbalsta centrs “RenessanseS”,  
                                                zinātniskais konsultants 
• 1996.-2003. g.                   Rīgas 32. vidusskola, psihologs 
• 1995.-1996. g.                   Rīgas 1.pamatskola, psihologs 
• 1992.-1994. g.                   Krievu Izglītības Akadēmija, Pedagoģijas Inovācijas institūts,  
                                                 jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
• 1990.-1991. g.                   Rīgas 1.pamaskola, psihologs 
 
Pedagoģiskā pieredze SPPA: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Attīstības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (10 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Cilvēka dzīves ceļa psiholoģija” (sadarbībā ar kolēģi) 

maģistrantūras programmā „Konsultatīva psiholoģija” (1 KP) 
•  izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psiholoģiskā konsultēšanas pamati” SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” (4 KP) un  „Psiholoģiskā konsultēšana” maģistrantūras 
programmās (4 KP)  

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads praktiskajā psiholoģijā” SPPA bakalaura studiju 
programmā „Psiholoģija” (2 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Praktiskās psiholoģijas specifika: darbības sfēras, 
uzdevumi, novērtējuma kritēriji” SPPA maģistra studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
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• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Artterapijas pamati” SPPA bakalaura studiju 
programmā „Psiholoģija” (2 KP) un maģistrantūras programmā „Konsultatīvā 
psiholoģija” (2 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Intervijas un novērošanas metodes psihologa darbībā”   
bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (1 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Empātiskā klausīšanās”  bakalaura studiju programmā 
„Psiholoģija” (1 KP)                                                  

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihologa palīdzība cilvēkiem zaudējuma 
pārdzīvojumā” maģistrantūras programmā „Konsultatīvā psiholoģija” (1 KP). 

 
Zinātniskā darbība: 
       IZM grants „Personības priekšstatu specifika par pašrealizācijas iespējām un par sevi  
       multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā), vadītāja, 2003. – 2004.g. 
 
Zinātniskā vadīšana: 
       Maģistru darbu vadība  SPPA - 23;  LU – 3;  RPIVA – 3. 
       Doktorantu darbu vadība   LU – 1. 
 
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās: 
• SPPA Senāta locekle 
• SPPA Domes locekle 
• Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, Lietuva, supervizore 
• Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences organizācijas komitejas locekle. 

Astrahaņa,  
      Krievija, 2007.g.  
• Latvijas profesionālo Psihologu asociācijas supervizore un sertifikācijas komisijas 

locekle. 
• Latvijas Skolu Psihologu asociācijas supervizore. 
• Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrības „Vigor”  
       zinātniskais konsultants. 

 
Publikācijas: 
• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa profesionāļiem.// Psiholoģiskā konsultēšana un 

psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferences materiāli. Astrahaņa.2007, 67-69. 

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa profesionāļiem.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Maskava. 
2007, 206-209. lpp. 

• Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu profesionālās darbības virzību.//ATEE 
Spring University. Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for 
Teaching.2006.” 

• Supervīzija kā attīstošā izglītošā darbība profesionāliem.//ATEE Spring University. 
Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for Teaching. 2006.” 

• Psihologa konsultanta darba supervīzija: būtība, svarīgākās funkcijas un 
nozīme.//Psiholoģijas Pasaule, 2003 Nr.9. 

• «Как помочь клиенту определить психотерапевтическую цель»//Московский 
психотерапевтический журнал, 2004, №1. 

• «Как помочь клиенту определить психотерапевтическую цель»//Экзистенциальное 
измерение в консультировании и психотерапии. Бирштонас, Вильнюс, 2003, с.136-
156. 

• «Разрешение ценностного противоречия как условие личностного развития 
педагога»//Changing education in a changing society. ATEE Spring University, Riga, 
LU, 2003., p. 94-100. 
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Dalība konferencēs: 
• Krīzes pārdzīvojumi pēc insulta un psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas. //LPPA 

zinātniski praktiska konference „Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības veidi.” Rīga, 
2008. 

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa profesionālim.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Maskava, 
2007.g. 

• Pedagoga vērtību orientācijas dinamika. Par ko priecājas un bēdājas mūsdienu 
pedagogs.//Cilvēka renesanse. 2. Starptautiskais humanitārais forums. Ukraina, Artek, 
2007.g.. 

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa profesionālim.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Astrahaņa, Krievija, 2007.g. 

• Psiholoģiska atbalsta iespēji izglītības iestādes. //LPPA konference „Psihologa 
profesionālās darbības problēmas sociālās palīdzības un izglītības iestādēs.” Rīga, 2007.g. 

• Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu profesionālās darbības virzību. // ATEE 
Spring University. Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for 
Teaching.”, 2006.g. 

• Supervīzija kā attīstoši izglītojoša darbība profesionāļiem. // ATEE Spring University. 
Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for Teaching.”, 2006.g. 

• Notikuma nozīme cilvēka pagātnes, tagadnes un nākotnes pārdzīvojumos. //SPPA 
zinātniska konference „Notikums dzīves ceļa kontekstā”, 2004.g. 

• Konference „Eksistenciālā dimensija konsultēšanā un psihoterapijā”, Lietuva, Birštonas 
2004.g. 

• ATEE Spring University. Conference „Changing Education in a Changing Society”, Riga 
(2003.g.).  
 

Kvalifikācijas celšana: 
• Seminārs “Mākslas terapijas metodes izmantošana individuāla un grupas darbā” (20 st.), 

2009.g. 
• Seminārs “Psiholoģijas konsultēšanas teorija un prakse” (20 st.), 2008.g. 
• Seminārs “Psihologa darba īpatnības ar šoka traumu”. (16 st.), 2008.g. 
• Theoretical practical seminar “Focusing in psychological consultacion” (16 st.), 2007.g. 
• Eksistenciālās terapijas supervizoru sagatavošanas programma (290 st.), 2005.-2006.g. 
• Seminārs „Psiholoģiskā aizsardzība un koping-uzvedība” (40 st.), 2005.g. 
• Seminārs „Personības dzīves mērķi un vajadzības” (32 st.), 2003.g. 
• Eksistenciālās terapijas Austrumeiropas asociācijas kurss „Eksistenciālās terapijas ar 

bērniem un pusaudžiem iespējas” (22 st.), 2002.g. 
• Semināri „Bērnu un vecāku attiecības konsultatīvajā praksē” (pēc A.Adlera individuālās 

psiholoģijas metodēm) ASV un Šveices speciālistu vadībā (95 st.), 2000. – 2001.g. 
• J.Česnokovas un A.Lihtarņikova (Sankt-Pēterburgas Pedagoģiskā Universitāte) semināru-

praktikumu cikls „Konsultēšanas pamati. Problēmas fokusēšanas metode” (240 st.), 1999. 
– 2001.g. 

• Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, kurss „Eksistenciālā psihoterapija: 
profesionālais līmenis” (1340 st.), 1996. – 2001.g. 

                                                                                    
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Angļu valoda –  sarunvalodas līmenī 
                                                                                                                         Natālija Ivanova 
2010.gada 23.februārī 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
JŪLIJA LIODOROVA 
Dzimšanas datums, vieta: 1980. gada 9. maijs, Daugavpils, Latvija 
Adrese: Visvalža 3a-109, Riga, LV-1010, talr. 29903238 
e-pasts: Julija.Liodorova@ec.vp.gov.lv 
 
Izglītība: 
• 2006. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Grāmatvedības institūts, doktora studiju  

                           programma „Ekonomika”    
• 2004. - 2006. g.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības teorijas institūts, studiju  

                           programma „Finanses un kredīts”, maģistra grāds 
• 2003 .-2004.g.   Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas un tehnoloģijas institūts,  

                           inženiera kvalifikācija finanšu informācijas tehnoloģijā (kredītu un   
                           apdrošināšanas analītiķis) 

• 1999.- 2003.g.    Rīgas Tehniskā universitāte, Informācijas tehnoloģijas specialitāte,   
                                 bakalaura grāds 
• 1995. - 1999. g.  Daugavpils Dzelzceļa transporta tehnikums, Tautas saimniecības nozaru  

                           ekonomistes specialitāte 
• 1986. - 1995 g.   Daugavpils 3. vidusskola, matemātikas un informātikas klase 
 
Zinātniskie grādi: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitātes Ekonomikas un 
vadības teorijas institūts (2006. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008. g- līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docētāja 
• 2007.g. - līdz šim brīdim Latvijas Universitāte, grāmatvedības disciplīnu pasniedzēja 
• 2006.g.- līdz šim brīdim Alberta koledža, lektore 
• 2006.g.- līdz šim brīdim lasu seminārus sabiedrības vadītājiem, grāmatvežiem un auditu 
                      par iekšējo kontroli, iekšējo auditu un Valsts institūciju veiktām pārbaudēm 
• 2005. – 2006.g. Karjeras izaugsmes koledža, programmu direktore, ekonomikas un  
                     grāmatvedības mācību disciplīnu pasniedzēja 
• 2004.g.– līdz šim brīdim Valsts policijas Kriminālistikās pārvalde Grāmatvedības revīziju  
                     nodaļa, eksperte-revidente grāmatvedības un ekonomikas jautājumos 
• 2004. g. AS „Parex banka”, kasiere-operatore 
• 2003. – 2004.g. Apģērbu veikals, galvenā grāmatvede 
• 2002. - 2003.g. Pārtikas mazumtirdzniecības veikalu tīkls – gada pārskatu (bilance un  
                                  pielikumi) sagatavošana 
• 2001. – 2004.g. SIA „Felkons”, galvenā grāmatvede 
• 2000. – 2001.g. SIA „Mēmele”, finanšu direktore 
• 1999. – 2000.g. SIA „Vētra”, galvenā grāmatveža palīdze 
• 1997. - 1998.g. auditora palīdze 
• 1996.g. AS „Dinaz”, ekonomiste-stažiere  
          
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Matemātiskā statistika” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
• izstradātā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Apdrošināšana” (80 

KP) 
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• izstrādātā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Finanses un banku 
lietas” (80 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Uzņēmējdarbības ekonomika” ( 2 KP) Karjeras 
izaugsmes koledžā 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Nodokļi un nodevas” ( 1 KP) Alberta koledžā 
• izstrādāts studiju kurss „Grāmatvedība un audita pamati” (4 KP)  
• izstrādāts studiju kurss „Saimnieciskās darbības ekonomiskā analīze” (2 KP)  
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas pamati” (1 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Banku teorija (2 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Risku teorija (3 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Vērtspapīru tirgus” (2 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas sistēma un likumdošana” (6 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas veidi” (5 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas riska vadīšana” (4 KP) 
• vadīts studiju kurss „Mikroekonomika” (2 KP) Karjeras izaugsmes koledžā 
• vadīts studiju kurss „Finanšu grāmatvedība” (3 KP) Alberta koledžā, Latvijas Universitātē 
• vadīts studiju kurss „Vadības grāmatvedība” (3 KP) Alberta koledžā 
• vadīts studiju kurss „Grāmatvedības sistēma” (3 KP) Alberta koledžā 
• vadīts studiju kurss „Ievads ekonomiskajā statistikā” (2 KP) Alberta koledžā 
 
 
Zinātniskā darbība: 
• Maģistra darbs „Rīgas dzīvokļu cenas un makroekonomisko radītāju savstarpējās 

ietekmes analīze, izmantojot VAR modeli” (2006.g.) 
• Promocijas darbs „Tīšās novešanas līdz maksātnespējai ietekmējošo faktoru identifikācija 

krāpšanas noziegumu pieradīšanai.” (tiek gatavots aizstāvēšanai).  
 
Zinātnisko darbu vadīšana un recenzēšana: 
• Karjeras izaugsmes koledžā: studiju darbi finansēs (vadīšana); 
• Alberta koledžā: studiju darbi, prakses atskaites un diplomdarbi grāmatvedībā (vadīšana); 
• Latvijas Universitātē: prakses atskaites un bakalaura darbi ekonomikā un grāmatvedībā 

(vadīšana un recenzēšana); 
• Sociālās integrācijas valsts aģentūra (projekta ietvaros): izstrādātie mācību līdzekļi 

ekonomikā, grāmatvedība un statistikā (recenzēšana). 
 
Publikācijas: 
•  Liepājas Pedagoģijas akadēmijas zinātnisko rakstu krājums – recenzējamais raksts 

„Maksātnespēja kā sadarbības partnera krāpšanas mehānisms”, 2008.g. 
• 10.Profesionālās konferences rakstu krājums – recenzējamais raksts „Apzinātās un 

neapzinātās grāmatvedības kļūdas”, 2007.g. 
• Psiholoģijas Augstskolas zinātnisko rakstu V.sējuma krājums „Psiholoģijas, biznesa un 

sabiedrības sociālās sfēras mūsdienu aktuālās problēmas: teorija un prakse’ – 
recenzējamais raksts «Психология руководителей, создающая благоприятную среду 
для преступлений и неплатежеспособности предприятий», 2006.g. 
 

Dalība konferencēs: 
• 11. Starptautiskā zinātniska konference „Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un 

dialogs” (Liepājas Pedagoģijas akadēmija), 2008.g. 
• Starptautiskā zinātniski profesionālā konference „Audits, Nodokļi un Grāmatvedība 

2007”, 2007.g. 
• Starptautiskā zinātniski profesionālā konference „Psychology, Business and Social Field 

of Society: Actual Problems of Modern World”, 2006. 
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Kursi: 
• 2009.gadā plānots pabeigt Krievijas Federācijas Universitātes kursus tiesu ekspertiem 

grāmatvedībā un finansu analīzē. 
• Latvijas Universitāte, kurss „ Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, 

2008.g. 
• Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, kurss „Biznesa jomā lietojamā angļu 

valoda”, 2007.g. 
• Kurss „Revizija”, Zverināto revidentu asociācija, 2007.g. 
• Kursi „ES socialais fonds”, „Uzticību radoša organizācijas kultūra”, Valsts 

Administrācijas skola, 2006.g. 
• Kursi „Valsts noslēpuma aizsardzība iestādē”, „Publiskā runa, sarunu un sapulču 

vadīšana”, Korupcijas novēršana”, Iekšēja kontrole”, Valsts Administrācijas skola, 
2005.g. 

• Grāmatvedības datorprogramma „1-C Uzņēmums” , mācību centrs „Latvikon”, 2005.g. 
• Kursi „Psiholoģiskie treniņi”, „Internetbanka”, „Nelegāli iegūto naudas līdzekļu 

legalizācija”, „Bankas produkti”, „Valūta”, „Darbs ar skaidro naudu”, „Kontu 
apkalpošana”, AS „Parex Banka”, 2004.g. 

                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda - brīvi 
• Angļu valoda – brīvi 
 
Papildus informācija: 
Pieredze darbā ar datoru (pilnībā MS Office, pilnībā Open Office, ACCOR, GRIN, Logs, 
Кентавр, 1-С Предприятие, Tildes Jumis, Zalktis, Apvārsnis, banku programma Globuss 
u.c.) 
 
 
 
                                                                                                                        Jūlija Liodorova 
 
2010.gada 23.februārī 
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CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
SIGNE BIERANDE 
Dzimšanas datums, vieta: 1971. gada 16. aprīlis, Cēsis, Latvija  
Adrese: Dzirnavu iela 115-10, Rīga, LV-1011, tālr. 29469059 
 
Izglītība: 
• 2006. - patlaban Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, doktorantūra  
• 2001. - 2003. g. Latvijas  Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte,  maģistrantūra  
                                Sabiedrības vadībā 
• 1995.- 2000. g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Pedagoģijas un   
                               skolvadības fakultāte, augstākā profesionālā izglītība, psihologa kvalifikācija 
• 1989. - 1991. g. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte 
• 1986. – 1989.g. Priekuļu vidusskola, Cēsu rajons 
 
Zinātniskais grāds: 
      Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā (2003. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008. – līdz šim brīdim Naudas plānošanas centrs, vadītāja 
• 2002. – 2008.g. Juridiskais departaments Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa Rīgas 

pašvaldības aģentūra „Rīgas mājoklis”, nodaļas vadītāja 
• 2002. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja  
• 2003. – līdz šim brīdim Rīgas pašvaldības informatīvi izglītojošo semināru cikls, 

menedžmenta psiholoģija, lektore 
• 2003. – līdz šim brīdim Latvijas Pašvaldību savienība, Tehnisko problēmu komiteja 

Dzīvokļu apakškomisija, lektore 
• 2000. – 2002. g. Izglītības un zinātnes ministrija, ministra biroja vadītāja   
• 1998. – 2000. g. SIA „ULD”, direktora biroja vadītāja 
• 1993. - 1998.g.  A/S „MITA”, sekretāre-lietvede 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Darba psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP); 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihologa darba specifika organizācijā” SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP); 
• lekciju kurss Rīgas pašvaldības informatīvi izglītojošo semināru ciklam menedžmenta 

psiholoģijā, Rīga, RM 
 
Recenzēšana:  
       Mācību metodika „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana” Profesionālās pilnveides  
       programmā ekonomikas skolotājiem, Rīga, LUMA, 2007., recenzente 
       Mācību metodika „Saskarsme” Profesionālās pilnveides programmā skolotājiem nozarē  
      „Karjera”, Rīga, 2007.g., eksperte 
  
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Apmierinātība ar darbu pašvaldības darbiniekiem” (2003.g.) 
 Doktora disertācijas temats „Mūžizglītības pieejamība Latvijas lauku iedzīvotājiem” 
(gatavots aizstāvēšanai)  

 
 
 



 156 

Publikācijas: 
• Bierande S. (2008) Mūžizglītības izpratnes motivācija//Sabiedrība, integrācija, izglitība, 

Starptautiskā zinatniska konference. Rakstu krājums.- Rēzekne: RA, 2008. 
• Bierande S., Aizsila A. (2007), Mūzizglītība kā dzīves pieredzes sastāvdaļa.//5. 

Starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums. – Liepāja:LiePa – 5.-8. Lpp 
• Aizsila A., Bierande S.(2007) Mūžizglītības procesa problēmas un 

risinājumi.//Sabiedrība, integrācija, izglītība, Starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu 
krājums.- Rēzekne: RA, 2007. 

• Bierande S. Mūžizglītība jeb kā palīdzēt pašiem sev/Druva 2006. g. Nr. 139 (10184). 
• Bierande S. Atslēga darba tirgus durvīm/Latvijas Vēstnesis Plus 2006. g. Nr.1 27 (155). 
• Bierande S., Aizsila A. (2006) Mūžizglītības nodrošinājuma nepieciešamība 21. 

gadsimta.//Reģionālo augstskolu loma mūžizglītības attīstībā.  Akadēmiskās konferences 
tēžu krājums. Rēzekne:RATC, 2006.  
 

Dalība konferencēs: 
• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 

2009.g.februāris 
• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 

2008.g.februāris 
• Liepājas  Pedagoģijas akadēmijas 5. Starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoģija: 

teorija un prakse”, Liepāja, 2007.g. jūnijs 
• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2007. g . 

februāris 
• Starptautiskais starpuniversitāšu doktorantu simpozijs „Mācīšanās pētījumu uzbūve, 

metodes un rezultāti”, Rīga, LU PPF, 22.10.2006. 
 

Semināri, kursi: 
• Seminārs „Kāpēc uzņēmumam nepieciešami motivēti darbinieki”, Komunikāciju 

Akadēmija, 2008.g. 
• Seminārs „Integrācijas programmas izstrāde pašvaldībā iesaistot iedzīvotājus”, Jelgavas 

dome, 2007.g. 
• Seminārs „Konfliktu risināšana”, „Rajos”, 2005.g. 
• Seminārs „Darbinieku vadīšana. Konflikti. Lēmumu pieņemšana”. Triviums Apmācība, 

2003.g. 
• Apmācības kurss „Sabiedriskās attiecības kā komunikāciju menedžments”, 

Komunikācijas Akadēmija, 2003.g. 
                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
Papildus informācija: 
Pieredze darbā ar datoru (MS Office, MS Excel, Lotus Notes, SPSS) 
B kategorijas autovadītāja apliecība 
 
                                                                                                                      Signe Bierande 
 
2010.gada 23.februārī 
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CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
SVETLANA MIHAILOVA 
Dzimšanas datums, vieta: 1940.gada 16.maijs, Moldova 
Adrese: Eksporta iela 3-13, Rīga, LV-1010, tālrunis 67322247 
e-pasts: svetlanam@sppa.lv  
 
Izglītība: 
• 1991. g. Diploma nostrifikācija (filoloģijas maģistre)    
• 1961. - 1966. g. Maskavas Pedagoģiskais Institūts, svešvalodu fakultāte 

 
Zinātniskais grāds:      
       Maģistra grāds filoloģijā, Latvijas Universitāte (1991.g.)  
 
Akadēmiskais nosaukums:  
        Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docente (2002., 2008.g.) 
         
Darba pieredze: 
• 1997. g. – līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, 
                                  Tulku fakultāte, dekāne 
• 1968. -  1997. g.  Lavijas Universitāte, Valodu centrs, lektore 
• 1966. – 1968. g.  Čuvašijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, docētāja 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Franču valoda” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (6KP) 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits): 
 
• Zinātniskās publikācijas – 28 
• Mācību grāmatas un mācību līdzekļi – 29 
• Citas publikācijas – 3 
• Referāti konferencēs – 16 
• Projekti – 2 
• Zinātnisko pētījumu recenzēšana - 2 
 
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās: 
• Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācija, biedre 
• ARIC (Asociation pour la recherche interculturelle), Šveice, biedre 
• FIT (Federation Internationale de Traducteurs), Francija, biedre 

 
Publikācijas: 
• Проектная работа и интеграция учебных курсов «Проблемы теории, практики и 

дидактики перевода», Нижегородский гос. Лингв. университет им. 
Н.А.Добролюбова, 13-15 апреля 2009.(тезисы и статья в сборнике материалов 
конференции); 

• Место русского языка в системе профессиональной подготовки переводчиков в 
условиях латвийского рынка», Межд. научно-методическая конференция «Русский 
язык и культура в зеркале перевода» Фракийский Университет имени Демокрита, 
Греция, Солоники, 14-18 мая 2008.); 
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•  «Les enjeux interculturels dans la formation professionnelle», FIPLV NBR International 
conference, LU, Rīga, 17 мая 2007 ; 

• Подготовка переводчиков в условиях рынка”, I Международная научная 
конференция «Проблемы теории, практики и дидактики перевода», 
Нижегородский гос. Лингв. университет им. Н.А.Добролюбова,  9-11 апреля 
2007.Krievija. .(тезисы и статья в сборнике материалов конференции.); 

• « La place de l’interculturel dans le processus de formation professionnelle des 
traducteurs et des interprètes ».  Actes du Xème Congrès International de l’ARIC Alger, 
Algérie, 2-6 mai 2005. 

 
Dalība konferencēs: 
• Проектная работа и интеграция учебных курсов «Проблемы теории, практики и 

дидактики перевода», Нижегородский государственный Лингвистический 
университет им. Н.А.Добролюбова, 13-15 апреля 2009 

• Место русского языка в системе профессиональной подготовки переводчиков в 
условиях латвийского рынка», Межд. научно-методическая конференция «Русский 
язык и культура в зеркале перевода» Фракийский Университет имени Демокрита, 
Греция, Солоники, (14-18 мая 2008.); 

• Всероссийская научно-методическая конференция «На пути к Болонскому 
процессу: Самообучение. Самооценка. Самоконтроль», Санкт-Петербург, 2008. 

• Le XI-e Congres de recherché interculturelle “Territoires, limites, passages 
l’interculturalite en Mouvement”, Universite de l’Ouest Timosoara, 2007.g.  

• «Les enjeux interculturels dans la formation professionnelle», FIPLV NBR International 
conference, LU, Rīga, 17 мая 2007 ; 

• Подготовка переводчиков в условиях рынка”, I Международная научная 
конференция «Проблемы теории, практики и дидактики перевода», 
Нижегородский государственный Лингвистический университет им. 
Н.А.Добролюбова,  9-11 апреля 2007.Krievija.  

• « La place de l’interculturel dans le processus de formation professionnelle des 
traducteurs et des interprètes ».  Actes du Xème Congrès International de l’ARIC Alger, 
Algérie, 2-6 mai 2005. 

                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – labi 
• Krievu valoda  - dzimtā 
• Franču valoda - brīvi 
• Itāļu valoda – labi 
• Vācu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
                                                                                                               Svetlana Mihailova     
 
 
2010.gada 23.februārī 
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CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati 
DIĀNA SPĪRE 
Dzimšanas datums, vieta: 1980. gada 13. aprīlis, Aizpute, Latvija  
Adrese: Kvēles iela 24-38, Rīga, LV-1064, talr. 26724181  
e-pasts: dianat@navigator.lv 
 
Izglītība: 
• 2003. - 2005. g.  Liepājas pedagoģijas akadēmija, Filoloģijas fakultāte, maģistrantūra    
• 2002. - 2003. g.  Liepājas pedagoģijas akadēmija, latviešu valodas un literatūras skolotāja  

                           kvalifikācija 
• 1998.- 2002. g.   Liepājas pedagoģijas akadēmija, humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā 
• 1995. – 1998.g.  Liepājas draudzigā aicinājuma 5.vidusskola (humanitarais novirziens  
                                 (vacu valoda) 
• 1986. – 1995.g.  Aizputes vidusskola (pamatizglītība) 
 
Zinātniskais grāds: 
       Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (2005. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2005. g. – līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docētāja 
• 2003. – 2008.g.      Latvijas Zinātņu akadēmija, latviešu izlokšņu vārdnīcas izstrāde 
• 2003. – 2007.g.      Rīgas 45.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Latviešu valoda profesionālajā saskarsmē” SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
 

Zinātniskā darbība: 
Maģistra darbs „ Sarunas sintaktiskā izveide latviešu tautasdziesmās” (2005.g.) 

 
Dalība konferencēs: 
• Starptsutiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Ikgadējais metodisko projektu festivāls, 

2007., 2008., 2009.g. 
                                                                         
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  sarunvalodas līmenī 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
• Vācu valoda – sarunvalodas līmenī, labas zināšanas tehniskajā tulkošanā 
 
Papildus informācija: 
       Pieredze darbā ar datoru 
       B kategorijas autovadītāja apliecība 
        
 
                                                                                                                                   Diāna Spīre 
2010.gada 23.februārī 
 

 

mailto:dianat@navigator.lv�
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CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
NIKOLAJS ŠČERBAKOVS 
Dzimšanas datums, vieta: 1957. gada 3. februāris,  Liepāja 
Adrese: Ozolciema iela 16/6 – 38, Rīga, Latvija, tālr. 29289732 
 
Izglītība: 
• 1983. - 1987. g.  Republik.Rīgas psihiski-neiroloģiskā slimnīca, internatūra   
• 1977. - 1983. g.  Rīgas Medicīnas institūts  
 
Papildus izglītība: 
• 2000. – 2003.g.  Rīgas Geštaltinstitūts 
     
Darba pieredze: 
• 2008. g. – līdz šim brīdim    Rīgas Geštaltterapijas institūts, docētājs 
• 2006. g.– līdz šim brīdim     Latvijas transologu un hipnoterapeitu asociācijas kursi 
• 2000. g.– līdz šim brīdim     Baltijas Starptautiskā Akadēmija, docētājs 
• 2000. g.– līdz šim brīdim     Latvijas Neatkarīgo Ekspertu asociācija, eksperts 
• 1997. g.– līdz šim brīdim      privātprakse, psihiatrs un psihoterapeits 
• 1992.g. – līdz šim brīdim      Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docētājs 
• 1990. – 1997. g.                    Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca, nodaļas vadītājs,   
                                                    ordinators, tiesu eksperts   
• 1984. -  1990. g.                    Rīgas Ātrās palīdzības stacija, ārsts psihiatrs 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads psihiatrijā” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP); 
•  izstrādāts un vadīts studiju kurss „Seksualitātes un seksuālo attiecību psiholoģija” SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija”(2 KP);  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Deviantas uzvedības psiholoģija” SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP). 
 

Dalība konferencēs: 
• Rīgas Geštaltinstitūta konference, Riga, 2005. g . aprīlis 
• Latvijas seksologu konference, 2005. g. februāris 
• Maskavas Geštaltinstitūta konference, 2003.g. februāris  

 
Kursi: 
• „Practice of Palliative Medicine”, Viļņa, EEAET, 2005.g. jūnijs 
• Geštaltinstitūts EAGT Sankt-Pēterburga-Amsterdama, kvalifikācija – geštaltpraktiķis 
• „Didaktika:teorija un prakse”, LU. 2004.g. 
• Seminārs „Darbs pie kontakta robežas Geštaltterapija”, Harms Simons, Amsterdamas 

Geštaltterapijas institūta direktors (Sankt-Pēterburga), 2003.g. aprīlis                           
                                                                               
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
                                                                                                                     
                                                                                                                Nikolajs Ščerbakovs 
2010.gada 23.februārī 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
VALENTĪNA IVBULE 
Adrese: Lidoņu 20 – 45, Rīga 
 
Izglītība: 
• 2003.g.         Latvijas Valsts Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Doktorantūra 
• 1964.-1965. Latvijas Valsts Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Maģistrantūra 
• 1960.-1964. Valsts Pedagoģiskais Institūts, Maskava  
 
Zinātniskie grādi: 
Dr. paed., docente 
 
Darba pieredze: 
• No 2008 g.   SPPA tulku fakultāte. 
• 1992.-2007. LPA 
• 1964.-1992. Rīgas 48. , 58. vidusskolā 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Rakstveida /mutvārdu tulkošana”, 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Funkcionāla stilistika”, 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Dzimta valoda”, 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Dzimtā valoda tulkošanas praksē”, 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Frazeoloģija starpkultūru aspektā.”. 
 
Zinātniskā darbība: 
o Zinātniskās publikācijas – 10 
o Mācību gr. un mācību līdz. - 9  
o Citas publikācijas –2 
o Referāti konferencēs – 10 
o Projekti – 1 
 
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās: 
• 2008.g. – pašreizējais brīdis Sokrata tautasskolas valdes locekle 
• 2002.g. - pašreizējais brīdis Biznesa konsultantu asociācija 
• 1996.g. - pašreizējais brīdis Baltijas praktisko psihologu asociācija, priekšsēdētāja 

vietniece 
 
Publikācijas: 
o Интегрированное обучение русскому языку и культуре в процессе проектной работы 

по письменному переводу.  «Русский язык и культура в зеркале перевода» 
o Фракийский Университет имени Демокрита, Греция, Солоники, 14-18 мая 2008.  
o IIpenoдавание  русского языка  в условиях  вторичного комм уникативного 

пространства Starp. zin. konference  «Теория и практика преподавания РКИ: 
достижения, проблемы и перспективы  развития». Baltkrievu Valsts Universitāte, 12-
13 мая 2006 г. 

o Paзвитие билингвальной личности в условиях профессионального образования  Starp. zin 
konferences "Teachers, Students and Pupils in a Learning Society for Teacher Education 
in Europe" rakstu krājums. - Riga: The University of Latvia; IEP. 5-6 мая 2004. 

o 2003  Profesionālās komunikācijas veidošanas metodika krievu valodā Latvijas sociālkultūras 
apstākļos (juridiskais profils) 
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o Sociālkultūrala pieeja"Valodas starpkultūru komunikācijā" rakstu krājumā -Ventspils. 
o Starpt. X Kongresa MAnP-JLU 
 
Kursi: 
• 2007. Metodiskie kursi. Jaunākas metodes svešvalodu mācīšanā. 
• 2006., 2007., 2008 – Ikgadējais metodisko projektu festivāls, SPPA.                    
                                                                                 
 
                                                                                                                         Valentīna Ivbule 
 
2010.gada 23.februārī 
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 CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
Santa Hulzinga 
Dzimšanas datums, vieta: 1980. gada 28. maijs, Aizpute 
Adrese: Tallinas iela 30-40, Rīga, LV 1001, tālr.: 29222728,  
e pasts: santa@eksperti.lv 
 
Izglītība: 
• 2003.g. - 2004.g. Nekustamā īpašuma vērtēšana un pārvaldīšana 
• 2002.g. - 2004.g. Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa augstskola, maģistratūra  
                                  „Uzņēmējdarbības vadībā” 
• 1998.g. - 2002.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
• 1995.g. - 1998.g. Aizputes vidusskola 
 
Zinātniskie grādi: 
       Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa 
augstskola (2004.g.) 
 
Darba pieredze: 
• Kopš 2008.g. lektore Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Augstskolā  
• Kopš 2002.g.  SIA „VCG ekspertu grupa” nekustamā īpašuma vērtētājs 
• 2000.g. – 2002.g. SIA ”Rietumu konsultāciju serviss” nekustamā īpašuma vērtētāja 

asistents. 
• 1998.g. – 1999.g. SIA „Trigerss nami” administratore 
• 1998.g. - 1998.g. reklāmas aģentūra SIA „Skats – s” administratore 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
•  izstrādāts un vadīts studiju kurss „Fotografēšana” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Reklāma un sabiedriskās attiecības”; R4), „Datordizains” (BD2;CD2;BD3;VD2), 
„Uzņēmējdarbība” (U1;U2). 

 
Zinātniskā darbība: 
• Maģistra darba tēma SIA „Projektēšanas birojs Arka” attīstības stratēģija (2004.g.) 
 
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās: 
• 2002.g. – pašreizējais brīdis Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija 
 
Kursi: 
• VSMP Aģentūras organizētais kurss „Fotografēšana” (2005.09.-2006.01)  
• Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas organizētie ikgadējie semināri. (2004.g. līdz šim 

brīdim) 
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda - brīvi 
• Angļu valoda – brīvi 
                                                                                                                                         
 
2010.gada 23.februārī 
        Santa Hulzinga 

mailto:santa@eksperti.lv�
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
JĀNIS RĒDLIHS 
Dzimšanas datums, vieta: 1956. gada 15. aprīlis,  Rīga 
Adrese: Tērbatas 6/8 – 23, Rīga, LV–1050, t. 26433734,  
e pasts: hokejs@apollo.lv 
 
Izglītība: 
• 1984.g. – 1988.g. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija, teātra mākslas nodaļa  
• 1971.g. – 1974.g. Rīgas 6.vidusskola    
Darba pieredze: 
• Kopš 2008.g. Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolas lektors 
• 2008.g. Videofilmu „Arhitekts Modris Ģelzis”, ”Māksliniece Helēna Heinrihsone”, 

”Mākslinieks Sigurds Vīdzirkste”, ”Keramiķis Jānis Klīdzējs”, ”Arhitekts Ingurds 
Lazdiņš” autors  

• 2006.g. – 2008.g. Kultūras programma “projekts CILVĒKS”, režisors, vadītājs, operators     
• 2007.g. – Videofilmas „Komponists Andris Dzenītis”, ”Dzejnieks Aivars Eipurs”,          

„Mākslinieks Gints Gabrāns”, „Kino mākslinieks Jurģis Krāsons ”, ”Operators Aivars 
Kalniņš ” autors    

• 2006.g./2007.g. Filmas par mākslas foruma  „Baltā nakts” Rīgā autors                              
• 2006.g. Videofilmas „Gleznotājs Raimonds Līcītis; ”Horeogrāfe Olga Žitluhina”, 

”Komponists Juris Ābols”, ”Videomāksliniece Katrīna Neiburga” autors 
• 2005.g. „TEC-1”režija un video  dejas izrādei kopā ar šveiciešu horeogrāfi K. Vutrihu.    
• 2005.g. Mūsdienu dejas izrāde„Ūdens” Rīgas Domes baseinā - režija un video kopā ar 

horeogrāfi O. Žitluhinu                                                                       
• 2005.g. Starptautiskā videomākslas festivāla ”Ūdensgabali 05”organizators 
• 2005.g. Muzikāla izrāde ”Biļete turp atpakaļ” ,režisors                        
• 2003.g. – 2005.g. Kultūras programma “Kūlenis”, režisors, vadītājs, operators                 
• 2002.g. Mūzikas un dejas projekts ”Akmens čuksti”, režisors                                         
• 2001.g. Multimediāls dejas projekts ”Es nāku no Gaismas”, režisors                         
• 2001.g. Teātra izrāde A.Žarī ”Ibī Karalis”, režisors                                        
• 2000.g. TV videodejas ”Dejas ar Zemi un Ūdeni” režisors                        
• 1998.g. – 2000.g. TV raidījuma ”Pārsēšanās” režisors un vadītājs.                                                 
• 1993.g. Teātra izrāde E.Olbī ”Notikums zvēru dārzā ” NT ”Kabata”                  
• 1990.g. TV seriāls A.Niedra ”Līdumu dūmos”, režisors                                  
• 1986.g. TV uzvedums Dž.Selindžers ”Franija un Zuijs”, režisors                                   
• 1984.g. TV seriāls N.Dumbadze ”Mūžības likums”, operators                                 
Pedagoģiskā pieredze: 
• kopš 2008.g. izstrādāts un vadīts studiju kurss „Operatora darba pamati”, „Tēla uztveres 

psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā „Datordizains”, „Reklāma un 
sabiedriskās attiecības”. 

• kopš 2008.g. LMA konsultants 
• 2000.g. – 2002.g. Franču liceja teātra studijas vadītājs 
• 1998.g. – 2000.g. Neatkarīgā teātra  „Kabata” studijas vadītājs                                                                        
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda – brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
2010.gada 23.februārī   Jānis Rēdlihs 

mailto:hokejs@apollo.lv�
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
INESE GAVRIČEVA  
Dzimšanas datums, vieta: 1968. gada 12. janvāris,  Rīga 
Adrese: Saules i. 8, c. Saurieši, Rīgas rajons, LV 2132, t. 26307888,  
e pasts: ines1@inbox.lv 
 
Izglītība: 
• 2003. - 2005. g. Rīgas Tehniskā  Universitāte, maģistratūra „Ėkonomika”    
• 1999. - 2003. g. RTU, Inženierekonomikas fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds  
                               „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
• 1985. - 1988. g. RPI Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte 
• 1984. - 1985. g. Rīgas 22. vidusskola 
 
Papildus izglītība: 
       2001.-  2003. g. RTU Humanitārais Institūts, pedagoģiskās specializācijas sertifikāts 
 
Zinātniskie grādi: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā Rīgas Tehniskājā Universitātē (2005. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2005. – līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, lektore 
• 2005. – 2007. g. Alberta Koledža, lektore 
• 2005. – 2006. g. SIA Baltijas Biznesa Koledža, Starptautiskā Komercialā Profesionalā  
                                Vidusskolas pasniedzēja 
• 2003. – 2006. g. A/S Mācību Komercfirma  mācību daļas vadītāja  , lektore 
• 2004. – 2006. g. SIA Riman pasniedzēja 
• 1994. - 2003.  g.  privāta biznesa palīgs  
• 1988. – 2001. g.  BOVU Latvijas tuberkulozes un plaušu slīmību centrs, skolotāja 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Ievads socioloģijā” SPPA bakalaura programmā 

„Psiholoģija” (2KP). 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Uzņēmējdarbības pamati” SPPA bakalaura studiju 

programmā  „Datordizains” (4KP), „Reklāma un sabiedriskās attiecības”(2KP). 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Komercdarbība” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Uzņēmējdarbība”(4KP). 
•  izstrādāts un vadīts studiju kurss „Mikroekonomika” SPPA bakalaura programmā 

„Uzņēmējdarbība” (4KP). 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Makroekonomika” SPPA bakalaura programmā 

„Uzņēmējdarbība” (4KP). 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Starptautiskā ekonomika” SPPA bakalaura programmā 

„Uzņēmējdarbība” (2KP). 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Uzņēmējdarbības vides pētišanas metodes” SPPA 

bakalaura programmā „Uzņēmējdarbība” (2KP). 
• izstrādāta mācību programma „Komercdarbinieks” ( 960 st.) A/S Mācību Komercfirma   
• izstrādāta mācību programma „Lietvedis” ( 480 st.) A/S Mācību Komercfirma   
• izstrādāta mācību programma „Komercdarbības pamati” ( 320 st.) A/S Mācību 

Komercfirma   

mailto:ines1@inbox.lv�
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• izstrādāta mācību programma „Mazā biznesa organizēšana” ( 320 st.) A/S Mācību 
Komercfirma  

 
 
• izstrādāta mācību programma „Datorsistēmu pamati” ( 320 st.) A/S Mācību Komercfirma   
• izstrādāta mācību programma „Komercdarbība” ( 320 st.) A/S Mācību Komercfirma   
• izstrādāta mācību programma „Darba aizsardzība” ( 160 st.) A/S Mācību Komercfirma   
• izstrādāta mācību programma „Projektu vadīšana” ( 120 st.) A/S Mācību Komercfirma   
• izstrādāta mācību programma „Projektu vadīšana” ( 120 st.) A/S Mācību Komercfirma   
• izstrādāta mācību programma „Mikroekonomika”(4 KP) Karjeras Izaugsmes Koledža 
• izstrādāta mācību programma „Makroekonomika”(4 KP) Karjeras Izaugsmes Koledža 
 
Zinātniskā darbība: 
• Maģistra darba tēma „Bezdarbs Latvijā un tā samazināšanas virzieni” (2005.g.) 
 
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās: 
• 2009.g. – pašreizējais brīdis    Biedrība „Par ģimeni” locekle 
 
Stažēšanās, dalība konferencēs: 
2007 g. forums ” Reģioni - Latvijas attīstība. Vīzijas. Iespējas. Risinājumi.” 
                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi  
• Krievu valoda  -  dzimta 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
                                                                                                                    Inese Gavričeva 
 
2010.gada 23.februārī 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
MARGARITA GORJAČEVA 
Dzimšanas datums, vieta: 1979. gada 1. februāris, Rīga 
Adrese: Upes iela 2-16, Rīga, Latvija, tālr. 29634655  
 
Izglītība: 
• 2001.-2003. g.  Latvijas Universitāte, maģistra programma, specialitāte – organizācijas  
                               psihologs    
• 1997.- 2001. g. Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas Institūts, psiholoģijas bakalura    
                                grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija 
• 1997.- 2001.g.  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, specialitāte – skolas  
                               un ģimenes psihologs 
• 1994.- 1997. g. Rīgas 16.vidusskola 
• 1986.- 1994. g. Rīgas Franču licejs 
 
Papildus izglītība: 
       1998. -2000.g. Sertificētā grupas psihoterapijas apmācības programmā „Human Study  
       Center”, Lietuva (G.Homentauskas) 
       1986.- 1994.g. Jāzepa Mediņa mūzikas skolas klavieru nodaļa 
 
Zinātniskais grāds: 
        Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (2003.g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008.g. –  līdz šim brīdim        Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, lektore 
• 2007.g. –  līdz šim brīdim        Bērnu attīstības centrs „Sadko”, direktore 
• 2003. g. – līdz šim brīdim        Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docētāja 
• 2002. -2006. g.                         Psiholoģijas centrs „Dara”, konsultants 
• 2003. -2004. g.                        „Latvijas Loto”, organizācijas psihologs 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Saskarsmes psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija”(2 KP)  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Karjeras izvēles psiholoģiskie pamati” SPPA bakalaura 

studiju programma „Psiholoģijā” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads reklāmas psiholoģijā ” SPPA bakalaura studiju 

programma „Psiholoģijā” (2 KP) 
 
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Mūzikas terapijas ietekme uz cilvēka uzvedību” (2003.g.) 
 
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās: 
• Psiholoģiskās konsultēšanas Baltijas Asociācija, biedre 
• The International Academy of Psychological Science, loceklis-korespondents 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi: 
       Apbalvojums ar goda rakstu par ieguldījumu psiholoģijas attīstībā (International 
Academy of Psychological Sciences), 2007.g. 
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Publikācijas: 
• Gorjačeva M. Aiz maskas. Paslēpties vai atklāties? Psiholoģijas Pasaule, Rīga, 2003. 
• Горячева М. Музыкотерапия как регулятор тревожности. Вестник интегративной 

психологии, 1, 35-38, 2003. 
 

Dalība konferencēs: 
• Konference „Integrātīvas psiholoģijas praktiskie aspekti”, Jaroslavļa, Krievija, 2007.g. 
•  „Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas konference”. Integrātīvas psiholoģijas 

praktiskie aspekti. Rīga, 2005.g. 
• „Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas konference”. Mūzikas terapijas teorija un 

prakse. Mūzikas terapijas izpētes rezultātu prezentēšana. Rīga, 2003.g. 
 

Kursi: 
• 2004. – 2006.g.  The International Academy of Psychological Sciences kvalifikācijas 

celšana integratīvajā psiholoģijā 
                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – ļoti laba 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Angļu valoda –  sarunvaloda 
• Franču valoda - sarunvaloda 
 
                                                                                                                Margarita Gorjačeva 
2010.gada 23.februārī 
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9. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU UN 

JAUNRADES SASNIEGUMU SARAKSTS, 
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKOS 

PROJEKTOS 
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Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla  

zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts. 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās Latvijas un starptautiskajos 

 zinātniskajos projektos 
     

 
     
 
 

 
 

1. Dr.phil. 
Apsite Ludmila 

• 2006.-2007.  LZP Nr.904 grants 
 

2. Mg.psych. 
Dace Lapiņa 

 

• 2007. – 2009.g. „Komandas veidošanas un 
saliedēšanas treniņš”; „Laika menedžments”; 
„Profesionālā virzība organizācijā”, Eiropas 
Komisijas pārstāvniecībā Latvijā,                                 
vadītāja un eksperte 

• 2006.–  2009.g. „Personāla motivācija kompānijā”; 
„Sadarbības tipiskie scenāriji”; „Pārdošanas 
tehnikas”; „Piederība kompānijai”; „Vadītāju darba 
stilu specifika”, tūrisma                                 
kompānija TEZ TOUR Spānijā, vadītāja un 
eksperte 

• 2008.g. „Mūsdienu skolotāju un skolēna sadarbības 
veidošana, ievērojot skolēna attīstības īpatnības, 
intereses, vajadzības”, Rīgas Domes izglītības, 
jaunatnes un sporta departaments 

3. Dr.habil.paed. 
Dzidra Meikšāne 

 

• Latvijas Zinātnes Padomes granta finansējuma 
pētījums „Veselīgas novecošanas sociāli 
psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori 
un tās optimizācijas iespējas nodarbinātiem sistēmā 
„cilvēks-cilvēks”, vadošais pētnieks (2009. – 
2012.g.). 

4. Dr.psych. 
Mihailovs Jānis 

 
 

• 2006.g. Starptautiskā starpkultūru pētījumu 
asociācija (ARIC), Starptautiskā praktiskās 
psiholoģijas augstskola (SPPA), Francijas Kultūras 
centrs (CCF) – „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija” 

5. Dr. paed.  
Valentīna Ivbule 

• 2008.g. – pašreizējais brīdis Sokrata tautasskolas 
valdes locekle 

• 2002.g. - pašreizējais brīdis Biznesa konsultantu 
asociācija 

• 1996.g. - pašreizējais brīdis Baltijas praktisko 
psihologu asociācija, priekšsēdētāja vietniece 

6. Dr. psych. 
Natālija Ivanova 

 

• IZM grants „Personības priekšstatu specifika par 
pašrealizācijas iespējām un par sevi multikulturālā 
sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā), 
vadītāja, 2003. – 2004.g. 
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Akadēmiskā personāla doktora darbu izstrāde 
 

Veic  pētniecisku darbību doktora darba sagatavošanas ietvaros 
 

1. LLU doktorande 
Signe Bierande 

Doktora darbs „Mūžizglītības pieejamība Latvijas 
lauku iedzīvitājiem” (gatavots aizstāvēšanai) 
 

2. LU Grāmatvedības  
institūta doktorande 

Jūlija Liodorova 

Doktora darbs „Tīšās novešanas līdz maksātnespējai 
ietekmējošo faktoru identifikācija krāpšanas 
noziegumu pieradīšanai.”   
 

 
Akadēmiskā personāla publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos 

 
1. Mg.sc.soc. 

Signe Bierande  
 

• Bierande S. (2008) Mūžizglītības izpratnes 
motivācija//Sabiedrība, integrācija, izglitība, 
Starptautiskā zinatniska konference. Rakstu 
krājums.- Rēzekne: RA, 2008. 

• Bierande S., Aizsila A. (2007), Mūzizglītība kā 
dzīves pieredzes sastāvdaļa.//5. Starptautiskā 
zinātniskā konference. Rakstu krājums. – Liepāja: 
LiePa – 5.-8. Lpp 

• Aizsila A., Bierande S. (2007) Mūžizglītības 
procesa problēmas un risinājumi.//Sabiedrība, 
integrācija, izglītība, Starptautiskā zinātniskā 
konference. Rakstu krājums.- Rēzekne: RA, 2007. 

• Bierande S. Mūžizglītība jeb kā palīdzēt pašiem 
sev/Druva 2006. g. Nr. 139 (10184). 

• Bierande S. Atslēga darba tirgus durvīm/Latvijas 
Vēstnesis Plus 2006. g. Nr.1 27 (155). 

• Bierande S., Aizsila A. (2006) Mūžizglītības 
nodrošinājuma nepieciešamība 21. 
gadsimta.//Reģionālo augstskolu loma 
mūžizglītības attīstībā.  Akadēmiskās konferences 
tēžu krājums. Rēzekne:RATC, 2006.  

 
2. Dr.habil.paed. 

Dzidra Meikšāne 
 

• Raksts. Psiholoģijas atziņu integrācija pedagoģijā, 
Žurnāls „Skolotājs” (2009.g.) 

• Raksts. Notikuma emocionālā un racionālā 
pārstrāde kā personības atšķirīgi paplašināšanās 
mehānismi://SPPA krājums: Nr.14. Notikums 
dzīves ceļa kontekstā, SPPA (2004.g.); 

• Raksts. Psiholoģijas integrācijas problēmas 
profesionālā izglītībā //SPPA krājums Nr.14. 
Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā 
izglītībā; vērtējums kritēriji un attīstības dinamika. 
– R: SPPA Nr.14. (2004.g.); 

• Raksts. Teorijas un prakses dialektika 
psiholoģijā//SPPA krājums: Nr. 12. Jaunrade 
pedagoģiskā procesā. – R.: SPPA (2003.g.); 

• Internationale Tagung – Jugendliche zwischen 
europaischer und regionaler Orientierung, 



 186 

Tubingen (2003.g.) 
 

3. Dr.psych. 
Jānis Mihailovs 

 

• 2008.g. Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra 
Le Reti Internazionali Questioni Y prospettive” , 
Messina, Italia 

• 2007.g.  „Frazeoloģijas vienību izpētes metodes”, 
SPPA, Rīga 

• 2006.g. „Izglītība un kultūra: asociācija vai 
disociācija? (notikumu metode kultūras ietekmju 
pētīšanā)”, Eiropas kolokvija starpkultūru 
komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija” tēzes, SPPA biļetens Nr.20, Rīga. 

• 2006.g  «Projektu darbības pedagoģiskie aspekti», 
«Projektu pieejas specifika profesionālo uzdevumu 
risināšanā», «Projektu domāšanas psiholoģiskā 
specifika». Zinātniski praktiskās konferences 
„Projektu orientēta domāšana un realizācijas 
tehnoloģijas” – tēzes, SPPA, Rīga. 

• 2005.g. „Psiholoģiskais instrumentārijs vēsturiskā 
laika kontekstā”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta 
– portrets” tēzes, SPPA biļetens Nr.17, Rīga. 

• 2005.g. „Klusēšana kā refleksijas un empīrisko 
pētījumu priekšmets”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Klusēšanas un klusuma 
semantika” tēzes, SPPA biļetens Nr.18, Rīga. 

• 2004.g. „Patērēšanas kults kultūras kontekstā”. 
Zinātniski praktiskās konferences „Patērēšanas 
kults un kultūra” tēzes. SPPA biļetens Nr.16, Rīga. 

• 2004.g.  „Profesionālā derīguma motivēšanas 
struktūra: holistiskā pieeja”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Eiropas kvalitāte 
profesionālajā augstākajā izglītībā: vērtējuma 
kritēriji un attīstības dinamika” tēzes, SPPA 
biļetens Nr.14, Rīga. 

• 2004.g. „Izglītības telpas tēls”, „Dāvināšanas 
enerģētika”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta- liktenis” 
tēzes, SPPA biļetens Nr.13, Rīga. 

• 2004. g. «Notikums kā dzīves ceļa apraksta 
vienība». Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Notikums dzīves ceļa kontekstā” 
tēzes, SPPA biļetens Nr.15, Rīga. 

• 2003.g. „Novērotāja pozīcija dzīves notikumu 
kontekstā”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un 
raksturs” tēzes, SPPA biļetens Nr.7, Rīga. 

• 2003.g. „Uz tauriņa spārniem gaisa stihiju 
straumē”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Jaunrade pedagoģiskā procesā” tēzes, 
SPPA biļetens Nr.12, Rīga. 
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4. Mg.philol. 
Svetlana Mihailova 

 
 

• Проектная работа и интеграция учебных курсов 
«Проблемы теории, практики и дидактики 
перевода», Нижегородский гос. Лингв. 
университет им. Н.А.Добролюбова, 13-15 
апреля 2009.(тезисы и статья в сборнике 
материалов конференции); 

• Место русского языка в системе 
профессиональной подготовки переводчиков в 
условиях латвийского рынка», Межд. научно-
методическая конференция «Русский язык и 
культура в зеркале перевода» Фракийский 
Университет имени Демокрита, Греция, 
Солоники, 14-18 мая 2008.); 

• «Les enjeux interculturels dans la formation 
professionnelle», FIPLV NBR International 
conference, LU, Rīga, 17 мая 2007 ; 

• Подготовка переводчиков в условиях рынка”, I 
Международная научная конференция 
«Проблемы теории, практики и дидактики 
перевода», Нижегородский гос. Лингв. 
университет им. Н.А.Добролюбова,  9-11 апреля 
2007.Krievija. .(тезисы и статья в сборнике 
материалов конференции.); 

• « La place de l’interculturel dans le processus de 
formation professionnelle des traducteurs et des 
interprètes ».  Actes du Xème Congrès 
International de l’ARIC Alger, Algérie, 2-6 mai 
2005. 

 
5. 

Ieva Zelmane 
.“Mūzika un transs”, publicēts izdevumā “Literatūra. 
Māksla. Mēs”   1998.g             
 

6. 

Mg. oec. 
Jūlija Liodorova 

• Liepājas Pedagoģijas akadēmijas zinātnisko rakstu 
krājums – recenzējamais raksts „Maksātnespēja kā 
sadarbības partnera krāpšanas mehānisms”, 2008.g. 

• 10.Profesionālās konferences rakstu krājums – 
recenzējamais raksts „Apzinātās un neapzinātās 
grāmatvedības kļūdas”, 2007.g. 

• Psiholoģijas Augstskolas zinātnisko rakstu 
V.sējuma krājums „Psiholoģijas, biznesa un 
sabiedrības sociālās sfēras mūsdienu aktuālās 
problēmas: teorija un prakse’ – recenzējamais 
raksts «Психология руководителей, создающая 
благоприятную среду для преступлений и 
неплатежеспособности предприятий», 2006.g. 

 
 

7. 
Dr. paed.  

Valentīna Ivbule 

• Интегрированное обучение русскому языку и 
культуре в процессе проектной работы по 
письменному переводу.  «Русский язык и 
культура в зеркале перевода» 

• Фракийский Университет имени Демокрита, 
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Греция, Солоники, 14-18 мая 2008.  
• IIpenoдавание  русского языка  в условиях  

вторичного комм уникативного .пространства 
Starp, zin konference  «Теория и практика 
преподавания РКИ :достижения, проблемы и 
перспективы  развития».Baltkritvu Valsts 
Universitāte, 12-13 мая 2006г. 

• Paзвитие билингвальной личности в условиях  
профессионального образования        Starp, zin 
konferences "Teachers, Students and Pupils in a 
Learning Society for Teacher Education in 
Europe" rakstu krājums. - Riga: The University 
of Latvia; IEP.5-6 мая 2004. 

• 2003  Profesionālās komunikācijas veidosanas   
metodika krievu valodā Latvijas sociālkultūras 
apstākļos (juridiskais profils) 

• Sociālkultūrala pieeja"Valodas starpkultūru 
komunikācijā" rakstu krājumā -Ventspils. 

• Starpt. X Kongresa MAnP-JLU 
 

 
 

Akadēmiskā personāla piedalīšanas konferencēs  
    
Nr. Docētāji Konferences 

 
1. 

 
Mag.sc.soc. 
Bierande Signe 
 

• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, 
Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2009.g.februāris 

• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, 
Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2008.g.februāris 

• Liepājas  Pedagoģijas akadēmijas 5. Starptautiskā 
zinātniskā konference „Pedagoģija: teorija un 
prakse”, Liepāja, 2007.g. jūnijs 

• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, 
Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2007. g . 
februāris 

• Starptautiskais starpuniversitāšu doktorantu 
simpozijs „Mācīšanās pētījumu uzbūve, metodes 
un rezultāti”, Rīga, LU PPF, 22.10.2006. 

 
 

2. 
 
Mag.psych. 
Gorjačeva Margarita 
 

• Konference „Integrātīvas psiholoģijas praktiskie 
aspekti”, Jaroslavļa, Krievija, 2007.g. 

•  „Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas 
konference”. Integratīvas psiholoģijas praktiskie 
aspekti. Rīga, 2005.g. 

 
 

3. 
 
Dr.psych 
Ivanova Natālija 
 

• Krīzes pārdzīvojumi pēc insulta un psiholoģiskās 
rehabilitācijas iespējas. //LPPA zinātniski 
praktiska konference „Krīze un tās sekas. 
Psiholoģiskās palīdzības veidi.” Rīga, 2008. 

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa 
profesionālim.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski 
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praktiskās konferences materiāli. Maskava, 
2007.g. 

• Pedagoga vērtību orientācijas dinamika. Par ko 
priecājas un bēdājas mūsdienu 
pedagogs.//Cilvēka renesanse. 2. Starptautiskais 
humanitārais forums. Ukraina, Artek, 2007.g.. 

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa 
profesionālim.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru 
krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Astrahaņa, Krievija, 2007.g. 

• Konference „Eksistenciālā dimensija 
konsultēšanā un psihoterapijā”, Lietuva, 
Birštonas 2004.g. 

 
 

4. 
Dr.paed. 
Meikšāne Dzidra 
 

• Starptautiskā konferencē Zigmunda Freida 
Universitātē,  temats „Austrumu un Rietumu  
mentalitāte”, Austrija, Vīne,  (2009.g.) 

• Internationale Tagung-Jugendliche zwischen 
europaischer und regionaler Orientierung, 
Tubingen, Vācijā (2003.g. aprīlis) 

 
5. 

 
Dr.psych. 
Mihailovs Jānis 
 
 

• 2008.g.  Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra 
Le Reti Internazionali Questioni Y prospettive” , 
Messina,  Italia 

• 2006. g. Starptautiskā konference „Corps. Act. 
Simbolisation” Lyon. France 

• 2006.g. Eiropas kolokvija starptkultūru 
komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija”, Rīga 

• 2006.g. Zinātniski praktiskā konference 
„Projektu orientēta domāšana un realizācijas 
tehnoloģijas”, Rīga 

• 2005. g. Starptautiskā konference „Pētījumi 
starpkulturālo attiecību jomā” (Alžīra). 

• 2005. g. Starptautiskā konference „Bērna 
pieredze” (Lumjēru – Lionas 2 Universitāte). 

• 2004. g. Starptautiskā konference „Veselības 
psihologija” (Goa,Indija). 

• 2004.g.  Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Eiropas kvalitāte profesionālajā 
augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un 
attīstības dinamika”, Rīga 

 
6. 

 
Mag.philol. 
Mihailova Svetlana 
 
 
 

• Место русского языка в системе 
профессиональной подготовки переводчиков 
в условиях латвийского рынка», Межд. 
научно-методическая конференция «Русский 
язык и культура в зеркале перевода» 
Фракийский Университет имени Демокрита, 
Греция, Солоники, (14-18 мая 2008.); 

• Всероссийская научно-методическая 
конференция «На пути к Болонскому 
процессу: Самообучение. Самооценка. 
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Самоконтроль», Санкт-Петербургб 2008. 
• Le XI-e Congres de recherché interculturelle 

“Territoires, limites, passages l’interculturalite en 
Mouvement”, Universite de l’Ouest Timosoara, 
2007.g.  

• «Les enjeux interculturels dans la formation 
professionnelle», FIPLV NBR International 
conference, LU, Rīga, 17 мая 2007 ; 

• Подготовка переводчиков в условиях рынка”, 
I Международная научная конференция 
«Проблемы теории, практики и дидактики 
перевода», Нижегородский государственный 
Лингвистический университет им. 
Н.А.Добролюбова,  9-11 апреля 2007.Krievija. 
(тезисы и статья в сборнике материалов 
конференции); 

• « La place de l’interculturel dans le processus de 
formation professionnelle des traducteurs et des 
interprètes ».  Actes du Xème Congrès 
International de l’ARIC Alger, Algérie, 2-6 mai 
2005. 

 
7. 

 
Mag.psych. 
Savoņa Inna 

• V International Conference „Existencial 
Dimension in Counselling and Psychology”, 
Lietuva, 2008.g.                        

 
8. Mag. oec.  

Jūlija Liodorova 

• 11. Starptautiskā zinātniska konference 
„Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un 
dialogs” (Liepājas Pedagoģijas akadēmija), 
2008.g. 

• Starptautiskā zinātniski profesionālā konference 
„Audits, Nodokļi un Grāmatvedība 2007”, 
2007.g. 

• Starptautiskā zinātniski profesionālā onference 
„Psychology, Business and Social Field of 
Society: Actual Problems of Modern World”, 
2006. 

 
9. 
 

Profesionālais maģistra 

grāds tulkošanas 

tehnoloģijā 

Jūlija Rastorgujeva 

• Seminārs “V.Meščerjakovas metodiskais  centrs” 
(N.Derbina), 2009.g. 

• Konference „Eiropas Valodu diena 2007”, 
2007.g. 

•  Valsts valodas komisijas seminārs „Bilingvisms 
psiholingvistiskā skatījumā” konferencē „Eiropas 
Valodu diena 2006”, 2006.g. 

10. Dr.psych. 
Ināra Krūmiņa 

• Latvijas Universitātes 67. konference 
„Psiholoģisko principu integrācija psiholoģiskajā 
pedagoģijā”, Rīga, 2009 

• Piedalīšanās B.Anaņjeva lasījumos Krievijā, 
Sankt-Peterburgā, 2006 

• Starptautiskie doktorandu lasījumi, Sankt-
Peterburgas Universitāte, 2004 

• Konference Teachers, Students and Pupils in 
Learning Society, Riga, May 2-3 2003 
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10. LĪGUMI PAR DIVPUSĒJU 
AKADĒMISKO UN PĒTNIECISKO 

SADARBĪBU 
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11. STUDENTU, ABSOLVENTU UN 
DARBA DEVĒJU APTAUJAS ANKETAS 
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Sveicināti, cienījamie studenti! 
Katru gadu tiek izzināta studentu attieksme gan pret mācību procesa dažādām izpausmēm, gan pret studentu dzīvi. Lūdzu, 
izsakiet savu viedokli, atbildot uz sekojošiem jautājumiem! Anketa ir anonīma. 

1. Lūdzu, novērtējiet 5 baļļu sistēmā sekojošus apgalvojumus, atbilstošo balli apvelkot ar aplīti, un pamatojiet savu 
atbildi! 
Vai Jūs esat apmierināts, ka mācāties šajā augstskolā? 

  1 2 3 4 5 
 Pamatojums _____________________________________________________________ 
 

Vai Jūs esat apmierināts ar studiju programmu? 
  1 2 3 4 5 
 Pamatojums _____________________________________________________________ 
 

Vai Jūs esat apmierināts ar pasniedzēju darba kvalitāti? 
  1 2 3 4 5 
 Pamatojums _____________________________________________________________ 
 

Vai Jūs esat apmierināts ar psiholoģisko atmosfēru Jūsu grupā (kursā)? 
  1 2 3 4 5 
 Pamatojums _____________________________________________________________ 

 
2.  Jums ir akadēmiskie parādi (miniet parādu iemeslus) 
• nav 
• ir, jo ___________________________________________________________________ 

 
3.  Kādā veidā Jūs pilnveidojat savu profesionālo izaugsmi? 
•  
•  
•  
4.  Kādu profesionālo īpašību, prasmju attīstību Jūs sev esat novērojis/si šajā semestrī? 
•  
•  
•  
5.  Kādi ir Jūsu lielākie ieguvumi no studijām SPPA šajā mācību gadā? 
•  
•  
•  
6.  Miniet pasniedzējus, kuri Jūsuprāt visefektīvāk sagatavo Jūs nākamajai profesijai. Lūdzu, pamatojiet savu 
atbildi! 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
7. Kā Jūs vērtējat savas perspektīvas darba tirgū pēc augstskolas beigšanas? 
• ļoti labas 
• pietiekoši labas 
• viduvējas 
• sliktas 
9. Kādā darbības jomā Jūs vēlētos strādāt? Kāpēc (lūdzu, pamatojiet savu atbildi)! 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________________________ 
10. Jūsu ieteikumi topošajiem studentiem? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
11. Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidošanai? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Paldies par Jūsu atsaucību!  
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SPPA administrācija 

 
 

STARPTAUTISKĀ  PRAKTISKĀS  PSIHOLOĢIJAS  AUGSTSKOLA 
Cienījamie absolventi! 

Lūdzu, atbildiet uz anketas jautājumiem, jo Jūsu atbildes sniegs noderīgu informāciju un atbalstu SPPA 
studentiem un nākamajiem absolventiem. 
 

1. Vārds, uzvārds .................................................................................................................. 

2. SPPA beigšanas gads ........................................................................................................ 

3. Vai Jūs strādājat savā specialitātē? .................................................................................. 

4. Jūsu darba vieta un amats ................................................................................................. 

5. Cik ātri Jums izdevās atrast darbu? .................................................................................. 

6. Kam vislielāko vērību veltīja Jūsu darba devējs (vajadzīgo pasvītrot): 
• Jūsu dokumentos atspoguļotajām mācību programmām 
• pašprezentācijas līmenim 
• augstskolas prestižam 
• rekomendācijām 
• Jūsu personīgajiem sakariem 

7. Kādi ir Jūsu profesionālās darbības virzieni? Vai tos pilnībā nosaka Jūsu vadība, vai arī Jūs patstāvīgi 
sev izvirzāt profesionālos uzdevumus? ....................................................... 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

8. Kādas darba formas, veidus Jūs visbiežāk izmantojat savā darbā? 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

9. Ar kādām grūtībām Jūs saskārāties savas profesionālās darbības sākumā? ........................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

10. Kādas profesionālās iemaņas un zināšanas Jums visvairāk ir nepieciešamas Jūsu darbā? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

11. Kādā veidā Jūs paaugstināt savu kvalifikāciju? ................................................................. 

............................................................................................................................................. 

12. Vai Jūs esat apmierināts ar savu darbu? ............................................................................. 

13. Vai studijas SPPA veicināja Jūsu personības attīstību, lūdzu, miniet, kā .......................... 

............................................................................................................................................. 

14. Jūsu novēlējumi sev kā speciālistam .................................................................................. 

15. Jūsu novēlējumi SPPA ....................................................................................................... 

16. Jūsu novēlējumi absolventiem ........................................................................................... 

 
Paldies par piedalīšanos anketēšanā!    

SPPA administrācija 
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Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolas profesionālas studiju 
programmas Reklāmas un sabiedrisko attiecību absolventa profesionālās 

darbības novērtējums. 

Cien. darba devēj! Lūdzam Jūs 
aizpildīt doto anketu. 

(Jūsu iestādes nosaukums) 

(Jūsu vārds, uzvārds, ieņemamais amats) 

1. Jūsu darbinieka, SPPA absolventa (stažiera) uzvārds, vards_ 
veicamie darba uzdevumi Jūsu vadītajā iestādē vai nodaļā 

2. Cik ilgi strādā (strādājis) ________________________________  
3. Jūsu viedoklis par darbinieka attieksmi pret saviem pienākumiem 

4. Jūsu novērtējums darbinieka profesionālajām prasmēm un zināšanām 
• Teicamas •    apmierinošas 
• labas •    neapmierinošas 

5. Darbinieka (SPPA absolventa, stažiera) profesionālā izaugsme kopš darba gaitu sākuma 
• bez izmaiņām •    vidēja •    grūti novērtēt 
* maza *    ievērojama 

6. Jūsu konstatētās darbinieka (SPPA absolventa, stažiera) personības īpašības, prasmes un 
iemaņas viņa profesionālajā darbībā. Lūdzu, atzīmējiet sekojoši: 

5-piekrītu   4-daļēji piekrītu 3-vidēji 2-
dalēji nepiekrītu 1-nepiekrītu 

• labas praktiskās iemaņas 
• labas teorētiskās zināšanas 
• komunikabilitāte 
• pašpārliecinātība 
• atbildība 
• māk strādāt grupā 
• citu viedokļu respektēšana 
• iejūtība 

7. Jūsu ieteikumi, kā uzlabot SPPA studenta 
profesionālo sagatavotību

1          2 3 4 5 
1          2 3 4 5 
1          2 3 4 5 
1          2 3 4 5 
1          2 3 4 5 
1          2 3 4 5 
1          2 3 4 5 
1          2 3 4 5 

Pateicamies par atsaucību! 
Aizpildīšanas datums 
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Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas 
komentāri par ekspertu komisiju novērtējumiem 

 
      Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskolā no 2010. gada 13. aprīļa līdz 2010. gada 27. 
aprīlim strādāja ekspertu komisijas, kuri novērtēja trīs profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas („Praktiskā psiholoģija”, „Datordizains”, „Reklāma un sabiedriskās attiecības”).  
 
       Programmai „Praktiskā psiholoģija” ekspertu komisija izvirzīja sekojošas rekomendācijas: 

- atstāt tikai pilna laika studiju formu; 
- programmas dokumentāciju papildināt ar iegūstamiem studiju rezultātiem zināšanās un 

prasmēs pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Praktiskā psiholoģija” 
apguves; 

- tika izdarīts norādījums par prakšu veikšanas vietām. 
       
      1. SPPA Senāta sēdē pieņemts lēmums realizēt programmu „Praktiskā psiholoģija” pilna 
laika klātienes un nepilna laika studijās un atteikties no nepilna laika neklātienes studijām. 
(pielikumā ir izraksts no 2010. gada 21. aprīļa SPPA Senāta sēdes protokola). 

 2. Sastādīts atsevišķs saraksts par studiju rezultātiem zināšanās un prasmēs pēc profesionālās  
augstākās izglītības programmas „Praktiskā psiholoģija” apguves (pielikumā). 
       3. Prakses notiek saskaņā ar SPPA „Nolikumu par praksēm” ārpus augstskolas, bet tām 
sagatavošana (diagnostikas metodes un konsultēšanas tehnika) notiek mācību priekšmetu 
ietvaros augstskolā). 
 
      Programmai „Datordizains” ekspertu komisija izvirzīja priekšlikumu ieviest programmā 
papildus dažus priekšmetus (piemēram, „Perspektīva”) un samazināt stundu skaitu citos 
priekšmetos („Interjera dizains”). Priekšlikumi ar pateicību pieņemti. 
 
     Programmai „Reklāma un sabiedriskās attiecības” norādījumi atteicas uz to, ka programmas 
mērķi un uzdevumi ir noteikti ļoti vispārīgi. Mērķos galveno uzmanību veltām profesionālās 
kompetences kā sistēmas attīstīšanai. Ceram, ka tādejādi rodas iespēja realizēt programmu. 
 
     Ņemam vērā, ka priekšmetus („Socioloģija”, „Statistika”, „Tiesības”, „Profesionālā ētika”, 
„Jaunākās datorgrafikas programmas”) nepieciešams ietvert programmā. Lai nebūtu pārāk sīkas 
sadaļas ietveram tās blokā „Vadības zinības”. 
 
     Studentiem ir iespēja izvēlēties pētnieciskā darba tematus: tiek piedāvāts pašiem noformulēt 
pētnieciskā darba tematu vai izvēlēties no piedāvātā ieteicamo tematu saraksta. Lai akadēmiskais 
personāls pilnīgāk realizētu savu potenciālu, pieņemts lēmums - ne retāk kā vienu reizi mēnesī 
organizēt fakultātes domes un Zinātniski pedagoģiskās padomes sēdes. 
 
      Piezīmes ņemtas vēra par to, ka salīdzinājums gan ir veikts, bet viena no tām ir (Beļģijā)  
koledža, programmas specializācija ir atšķirīga, jo vienā gadījumā ir biznesa menedžmenta 
mārketings, otrā – sabiedriskās attiecības komunikācijā. Pie tam Latvijā nav salīdzināts ar to 
augstskolu programmām ar kurām ir noslēgts sadarbības līgums (RPIVA, BA, „Turība”). 
 
     Augstskolas dominante. Administrācija cenšas veidot ar docētājiem un studentu padomi 
partnerattiecības, kas realizējas darbā: Senātā, tikšanās laikā ar studentiem, nodarbībās. 
Augstskolā ir Senāta sēdē apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi. 
 
Pieņemam zināšanai komisijas norādījumus par kvalitātes nodrošināšanu. Nomainījām 
individuālos līgumus par praksi ar līgumiem, kas noslēgti ar organizācijām. 
 
 
SPPA rektora v.i.                                                                                                      J. Mihailovs 
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