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1. Studiju programmas anot ācija 
 
Pārmaiņas mūsdienu sabiedrībā un tautsaimniecībā izvirza aizvien jaunas prasības izglītības 
kvalitātei, rada nepieciešamību sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas ir spējīgi vadīt 
nozari nacionālā un reģionālā līmenī, uzņēmumus mūsdienu apstākļos. Latvijā kopumā, kā arī 
Vidzemes reģionā ir pieprasījums pēc speciālistiem, kas ir teorētiski un praktiski sagatavoti 
veiksmīgai uzņēmumu virsvadībai, ne tikai stratēģiski nozīmīgākajās Latvijas nozarēs un 
sektoros, bet arī ekonomiskās sadarbības jomā. Šādas programmas izveidē ir ieinteresēti gan 
ViA, gan citās Latvijas un ārvalstu augstskolās sagatavotie biznesa vadības speciālisti.  
 
Vidzemes Augstskola plāno, ka Biznesa vides vadības maģistra studiju programmā studējošie 
tiks sagatavoti kā kvalitatīvi izglītots darbaspēks un veicinās sekmīgu Latvijas konkurenci 
Eiropas Savienības un globālās ekonomikas apstākļos. 
Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Biznesa vides vadība ” ir 
izstrādāta nolūkā sniegt uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu profesionālo 
maģistra izglītību un tādējādi sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai 
vadības nozarē gan valsts, gan sabiedriskā un privātā sektorā, kā arī sadarbībai starp tām.  
 
Profesionālā maģistra studiju programma ietver mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, 
prasmju un iemaņu kopumu – teorētisko zināšanu apguvi mārketingā, finanšu vadībā, vadības 
informācijas sistēmās, personāla vadībā, prasmi orientēties uzņēmumu vadību reglamentējošos 
dokumentos, strādāt komandā, efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma darbību, u.c. iemaņas. 
Īpaši uzsvērta tiks lietišķo zināšanu apguve uzņēmējdarbības vadībā un īstenota ar praktisko 
nodarbību, lietišķo un zinātnisko pētījumu, pētniecības projektu, mācību prakses un maģistra 
darba palīdzību. 
 
Studiju programma izstrādāta, sadarbojoties ar Latvijas biznesā strādājošiem augsti kvalificētiem 
speciālistiem. Programmas izstrādes gaitā analizētas Latvijas augstskolās realizētās profesionālās 
maģistra studiju programmas uzņēmējdarbības  vadībā, kā arī izmantota Dānijas, Vācijas, 
Lielbritānijas, Amerikas Savienoto Valstu (ASV) augstskolās realizēto līdzīgo studiju 
programmu pieredze. Programmas izstrāde tika balstīta uz profesijas standartu „Uzņēmumu un 
iestāžu vadītājs” (apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 16.maija rīkojumu 
Nr.283). 
 
Studiju programma „Biznesa vides vadība ” veidota uz dažādu zinātņu nozaru speciālistu 
integrāciju un augsti kvalificētu speciālistu piesaisti un tiek pētīta no daudzu zinātņu skatu 
punkta, piemēram, vadībzinātnes, psiholoģija, finanšu vadība, u.c.  
 
Studiju programmu paredzēts realizēt pilna laika studiju formā. Lai studētu maģistra 
profesionālajā programmā „Biznesa vides vadība ” nepieciešams  bakalaura grāds vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība ekonomikā vai 
vadībzinātnē .  
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1.1. Programmas m ērķis 
Maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus 
vadošā līmeņa darbiniekus profesionālajā darbībā – vadītājus valsts, sabiedriskajā un privātajā 
sektorā, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu 
mūsdienu darba tirgus prasībām un pasaulē vispāratzītam standartam par profesionālo grādu 
vadības zinātnēs (Master of Business Administration), kas savukārt nodrošinātu spēju vadīt 
iestādi, uzņēmumu strauji mainīgajā vidē, spētu uzņemties profesijas standartā noteiktos 
pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. Tā kā uzņēmējdarbība tiek uzskatīta par 
stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti, tad arī Latvijai ir nepieciešami 
augsti kvalificēti valsts, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumu vadītāji, kuri dotu savu 
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 
 

1.2. Programmas uzdevumi 
Lai īstenotu izvirzīto studiju programmas mērķi, programmas uzdevumi ir: 
• Studentiem sniegt visaptverošas un profesionāli izglītojošas zināšanas,  
• Veidot un attīstīt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un 

attieksmju kopumu atbilstoši uzņēmuma vadītāja profesionālajai kvalifikācijai. 
 

1.3. Pēc studiju programmas apguves ieg ūstamie rezult āti 
Zināšanas un izpratne: jaunākās teorētiskās zināšanas par biznesa vadību, par moderno 
starptautisko uzņēmējdarbības vidi, uzsvaru liekot uz mūsdienu pārvaldības, uzņēmējdarbības un 
tās vides aktualitātēm, jaunākajiem mārketinga vadības jautājumiem, personāla vadību 
organizācijā, finanšu vadību, uzņēmuma riska analīzi un vadību, jaunāko informāciju valsts 
pārvaldes un uzņēmējdarbības likumdošanā un informācijas tehnoloģiju sasniegumu, piemēram, 
e-komercijas attīstībā, gan arī aktuāliem humanitāriem un sociāliem jautājumiem. Prakses un 
teorētisko zināšanu sintēze darbojas kā moderna vadītāja izaugsmi veicinošs faktors, sekmē 
studentos motivāciju tālākizglītībai, sagatavojot programmas beidzējus studijām doktorantūrā un 
pētnieciskajam darbam. 
 
Prasmes un iemaņas: ar programmas palīdzību tiek veidota jauna, prasmīga uzņēmumu augstākā 
un vidējā posma vadītāju paaudze, kura: 
• Spēj uzņemties profesionālo atbild ību un pieņemt atbildīgus lēmumus. 
• Sagatavota veidot strauju karjeru vadībā - spējīga prasmīgi veikt institūcijas, valsts un 

privātā uzņēmuma operatīva un stratēģiskā līmeņa vadīšanu. 
• Ar prasmi demonstrēt biznesa domāšanu - prot domāt un izteikties, izmantojot gan 

klasiskos, gan arī mūslaiku vadības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, u.c. terminus 
un koncepcijas; 

• Nodrošina lieliskas saskarsmes un sadarbības prasmes ar darbiniekiem, partneriem, 
plašsaziņas līdzekļiem; 

• Spēj īga atbalstīt arī biznesa uzsācējus (būt mentori). 
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1.4. Studiju programmas organiz ācija 
 
Studiju programma atbilst ViA mērķim, darbības pamatvirzieniem un stratēģijai. Studiju process 
tiek organizēts atbilstoši ViA Satversmei, Augstskolu likumam un citiem normatīviem 
dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar ViA Senātā pieņemtajiem 
studijas reglamentējošiem dokumentiem. Studiju programmas realizācija notiek saskaņā ar 
Eiropas Savienības (ES) izglītības telpas vadlīnijām (piem. Mobilitāte, starptautiskā 
salīdzināmība, u.c.). 
 
Studiju procesa konceptuālo vadību nodrošina ViA akadēmiskais prorektors. Lēmumus, kas 
saistīti ar studiju programmas saturu un īstenošanu pieņem Biznesa vadības un ekonomikas 
fakultātes (tālāk tekstā BVEF) dome un apstiprina ViA Senāts. Studiju programmu vada un 
pieņemto lēmumu realizāciju nodrošina programmas direktors. Studiju procesa nodrošināšanā ir 
iesaistītas šādas ViA struktūrvienības: Studiju daļa, ViA Integrētā bibliotēka, IT Pakalpojumu 
daļa, Finanšu daļa, Personāla daļa, Starptautiskās sadarbības daļa.  
 
Uzņemšana Vidzemes Augstskolas studiju programmā notiek atbilstoši ViA Senāta 
apstiprinātajiem Uzņemšanas un imatrikulācijas noteikumiem. Uzņemšana studiju programmā 
pilna laika studijās notiek augustā uz pieteikšanās pamata.  
 
Programmas studiju plānā norādīto kursu apguve notiek lekcijās, semināros, diskusijās, grupu 
darbos, praksē, kas notiek privātajos uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī 
nevalstiskajā sektorā. Liels uzsvars tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu: 
literatūras studiju analīze, referātu, darbu izstrāde gan individuāli, gan grupās.  
 
Lekciju un semināru nodarbību vai grupu nodarbību attiecība pilna laika studentiem lielākajā 
daļā kursu ir 60:40. Lielas daļa docētāju izmanto pārtraukto lekciju metodi – tēmas izklāstam 
seko diskusija, analīze ar studentu līdzdalību. Lekcijās tiek izmantots videoprojektors, 
kodoskops, internets. Visi studiju programmas docētāji lekcijas ir sagatavojuši Power Point 
prezentāciju veidā. Lekciju materiāli, zinātniskie raksti un cita veida mācību materiāli tiek 
ievietoti ViA e-vidē, kura ir pieejama maģistra programmas studentiem, izmantojot lietotājvārdu 
un paroli. 
 
Saziņa starp mācībspēku un studentu iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību, jo katram 
studentam un pasniedzējam ir sava elektroniskā pasta adrese, e-vidi, kā arī tiekoties individuālās 
konsultācijās ar docētāju. 
 

1.5. Studiju programmas iekš ējās kvalit ātes meh ānismu darb ība 
 
Programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos: 
• Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli realizē 

BVEF. 
• Izstrādājot ikgadējo pašvērtējuma ziņojumu par iepriekšējo akadēmisko gadu, fakultātes 

domē tiek izvērtēta iepriekšējā posma darbība un atbilstoši tam diskutēts par 
nepieciešamajām izmaiņām, kā arī tālāko attīstību. 

• Regulāri notiek visu ViA akadēmisko struktūrdaļu vadītāju un studiju programmu direktoru 
sanāksmes. 

• Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses organizācijā. 
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Studiju programmu saturu un izmaiņas apspriež domes sēdēs, to izvērtē Senāta studiju un 
zinātņu komisija un apstiprina ViA Senāts. Par studiju programmas īstenošanu pēc tās 
akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas 
pēc studiju programmas direktora, programmas docētāju, Senāta Studiju un zinātņu komisijas, kā 
arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina ViA Senāts. Ja grozījumi ir būtiski, tad izmaiņas 
apstiprina LR IZM Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija.  
 
Fakultātes dekāns un programmas direktors izlases veidā piedalās lekciju un semināru 
nodarbībās, pēc kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo nodarbību izvērtējumu. 
 
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp docētāju 
un studentiem, kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, saņem katrs students. Katra semestra 
noslēgumā studenti izpilda aptaujas anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Fakultātes 
vecākā speciāliste apkopotus rezultātus nosūta individuāli katram docētājam, programmas 
direktoram un fakultātes dekānam. 
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2. Studiju programmas un taj ā iek ļauto kursu apraksts 
 
Vidzemes Augstskolas „Biznesa vides vadības” maģistra profesionālo studiju programmas, LR 
izglītības klasifikatora kods Nr. 4634501, obligāto kursu sadalījums atbilstoši MK noteikumu Nr. 
481 paragrāfiem ar minimālo obligāto kredītpunktu skaitu ir sekojošs: 
 
Paragrāfs Atšifr ējums Faktiskais 

KP skaits 
Minim ālais 
KP skaits 

18.1 Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē 

12 7 

18.2 Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību 
studiju kursi 

6 5 

18.3 Pedagoģijas un psiholoģijas studiju 
kursi 

2 2 

18.4 Maģistra prakse 6 6 
18.5 Maģistra darbs 20 20 

 Kopā 46 40 
 
Programmas saturs izstrādāts pamatojoties uz profesiju standartu „Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs”, kas apstiprināts ar IZM 2002.gada 16.maija rīkojumu Nr.283 un LR MK noteikumiem 
Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 
 
Studiju programmas kopējais apjoms studentiem ar iepriekš iegūtu 2. līmeņa augstāko 
profesionālo izglītību un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju Uzņēmumu un iestāžu vadītājs - 
studiju apjoms ir 60 kredītpunkti. 
 
A DAĻA (46 kredītpunkti )– 20 kredītpunkti teorētiskie studiju kursi, 6 kredītpunkti – prakse, 20 
kredītpunkti maģistra darba izstrādei; 
B DAĻA (14 kredītpunkti) – 10 kredītpunkti ierobežotās izvēles studiju kursi diviem 
specializācijas virzieniem – Mārketinga vadība un Publiskās un privātās partnerības vadība. 
  
Obligātajā A DAĻĀ iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, kas attīsta vadības, sociālās, 
komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas, vadībzinību teorijas kursi, kā arī prakse un maģistra 
darba izstrāde (Pielikums Nr. 1) 
 
Ierobežotās izvēles B DAĻĀ studentiem tiek piedāvāti divi specializācijas virzieni, ļaujot 
padziļināt zināšanas vadības jautājumos (Pielikums Nr. 1):Mārketinga vadība un Publiskās un 
privātās partnerības vadība, kā arī studentiem tiek piedāvāti izvēles kursi - ES attīstība un 
tendences, Salīdzinošā publiskā politika, Mūsdienu praktiskā filozofija, Preču virzīšanas metodes 
un pielietojums, Reģionālās attīstības tendences . 
 
Lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, studentiem jāapgūst vadībzinību pamatkursi, piemēram, 
Korporatīvās un publiskās finanses, Organizāciju vadība un cilvēkresursu attīstība, Projektu 
vadības stratēģijas, Modernās pētniecības metodes, Inovatīvie vadības procesi un Organizāciju 
pedagoģija un psiholoģija, u.c., kā arī jāiziet prakse uzņēmumā, valsts vai pašvaldību iestādēs. 
 
 
 
 



 13

Studiju plāns 
 
Studiju plāns pilna laika studentiem ar iepriekš iegūtu 2. līmeņa augstāko profesionālo 
izglītību  vai profesionālā bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifik āciju: 
 
Pirmajā semestrī „Biznesa vides vadības” maģistra studiju programmā studenti apgūst teorijas 
kursus, kas saistās ar personāla vadību gan privātā, gan publiskā organizācijā, finanšu vadību, 
mārketinga stratēģisko vadību, jaunāko informāciju valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības 
likumdošanā, integrētās vadības sistēmām, zināšanu un informācijas vadībai, riska un stresa 
situāciju vadīšanai. 
 
Otrajā semestrī studenti pēc virziena izvēles apgūst specializācijas studiju kursu blokus, kas ļauj 
padziļināt teorētiskās zināšanas mārketinga vadībā un publiskās un privātās partnerības vadībās, 
kā arī apgūst profesionālos izvēles kursus  
Lielākā daļa šo specializācijas bloku studiju kursi vērsti uz jaunākajām un aktuālākajām 
tendencēm, aktualitātēm, moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanu.  
Otrā semestra beigās students iziet vadības praksi privātā vai publiskā sektora uzņēmumā Latvijā 
vai ārvalstīs. 
Trešajā semestrī students izstrādā un aizstāv maģistra darbu. 
 

1. tabula 
Studiju programmas sadalījums pa semestriem pilna laika studentiem ar iepriekš iegūtu 2. 

līmeņa augstāko profesionālo izglītību  vai profesionālā bakalaura grādu un 5. līmeņa 
profesionālo kvalifik āciju 

 
1. semestris 20 KP 2. semestris 20 KP 3. semestris 20 KP 

Studiju kursi, kas nodrošina 
jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē – 12 KP 
Korporatīvās un publiskās finanses 
4 KP 
Modernās loģistikas sistēmas 2 KP 
Cilvēkresursu attīstība 4 KP 
Uzņēmējdarbības vide 2 KP 
Pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi – 6 KP 
Projektu vadības stratēģijas 2 KP 
Pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs 2 KP 
Inovatīvie vadības procesi 2 KP 
Pedagoģijas un psiholoģijas 
studiju kursi – 2 KP 
Organizāciju psiholoģija 2 KP  
 

B daļas ierobežotās izvēles  
kursi atbilstoši 
specializācijas virzienam 
10 KP  
 
B daļas izvēles kursi 4 KP 
 
Maģistra prakse 6 KP 
 

Maģistra darba 
izstrāde 20 KP 
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Maģistra studiju BIZNESA VIDES VAD ĪBAS programmu specializācijas virzienu bloki    
( B daļas ierobežotās izvēles kursi): 
 
I specializācija MĀRKETINGA VAD ĪBA 10KP 
 
Globālais mārketings      2 KP 
Mūsdienu mārketinga stratēģijas    2 KP 
Reklāmas tendences      2 KP 
Klientu attiecību vadība     2 KP 
E-komercija un bizness     2 KP 
 
II specializācija PUBLISK ĀS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS VADĪBA 10KP 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija   2 KP 
Sociālā psiholoģija biznesā     2 KP 
Biznesa procesu imitāciju modelēšana    2 KP 
Privātā un publiskā partnerība    2 KP 
Ekonomisko procesu analīze      2 KP 
 
C daļas izvēles kursi  
 
Salīdzinošā publiskā politika      2 KP 
ES attīstība un tendences      2 KP 
Mūsdienu praktiskā filozofija     2 KP 
Produkta virzīšanas metodes un pielietojums   2 KP  
Reģionālās attīstības tendences     2 KP 

 
 

Studiju plāns pilna laika studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību vai bakalaura 
grādu ietver četrus semestrus: 1., 2. semestra saturs ir identisks studentiem ar iepriekš iegūtu 2. 
līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālā bakalaura grādu un 5. līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju, bet trešajā semestrī studenti iziet papildus kvalifikācijas praksi 20 KP 
apjomā. Ceturtajā  semestrī students izstrādā un aizstāv maģistra darbu. 

2. tabula 
 

Studiju plāns pilna laika studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību vai bakalaura  
grādu 

 
1. semestris 20 KP 2. semestris 20 

KP 
3. semestris 20 

KP 
4.semestris 
20 kp  

Studiju kursi, kas nodrošina 
jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē – 12 
KP 
Korporatīvās un publiskās 
finanses 4 KP 
Modernās loģistikas sistēmas 2 
KP 
Cilvēkresursu attīstība 4 KP 
Uzņēmējdarbības vide 2 KP 
Pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba un 

B daļas 
ierobežotās 
izvēles  kursi 
atbilstoši 
specializācijas 
virzienam 10 KP  
 
B daļas izvēles 
kursi 4 KP 
 
Kvalifik ācijas 
prakse 6 KP. 

Kvalifik ācijas 
prakse 14 KP 
Maģistra prakse 
6kp 

Maģistra darba 
izstrāde 20 KP 
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vadībzinību studiju kursi – 6 KP 
Projektu vadības stratēģijas 2 KP 
Pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs 2 KP 
Inovatīvie vadības procesi 2 KP 
Pedagoģijas un psiholoģijas 
studiju kursi – 2 KP 
Organizāciju psiholoģija 2 KP  
 

 

 
Studiju programmas apguve  
Studiju programmas apguve notiek, izmantojot tādas studiju formās, kā lekcijas, semināri, 
diskusijas, grupu darbi, praktiskās nodarbības. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu 
patstāvīgo un pētniecisko darbu: literatūras studijas, referātu, pētījumu, kursa darbu (gan 
individuāli, gan grupās) izstrāde, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu 
nozīmīgu prasmju un iemaņu veidošanos, kā, piemēram, sava viedokļa pamatošanas un 
aizstāvēšanas prasmju apguvi. 
 
Prakse 
Maģistra studiju laikā maģistrantiem ir nepieciešams iziet praksi, jāizstrādā un jāaizstāv prakses 
atskaite. Prakses ir paredzētas katram maģistratūras virzienam atsevišķi. Maģistrantu prakse ir 
saistīta ar studiju programmu, un galvenais prakses mērķis ir pielietot, studiju procesā apgūtās 
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu 
risināšanā.  
 
Saskaņojot prakses uzdevumus ar organizācijām, Vidzemes Augstskola seko, lai darba 
pienākumi, kurus pilda maģistranti, būtu saskaņā ar studiju programmu. Prakses noslēgumā 
prakses devējs ar anketas palīdzību novērtē studenta veikumu praksē. Prakses atskaite ir 
maģistranta patstāvīgi veikts darbs, prakses atskaite ir jānoformē atbilstoši prakses atskaitei 
izvirzītajām prasībām. Prakses nolikums ir Pielikumā Nr. 2 un 3. Prakses tiek plānotas Latvijas 
vai ārvalstu institūcijās un uzņēmumos. 
 
 
Maģistra darbs 
 
Maģistra darba tēmu students izvēlēsies patstāvīgi, konsultējoties ar maģistra darba zinātniskiem 
vadītājiem. Tā būs saistīta vai nu ar maģistranta praktiskās darbības sfēru, vai vadībzinātnes, 
mārketinga vai publiskās un privātās partnerības jautājumiem. Ir izstrādāti metodiskie noteikumi 
profesionālā maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai (Pielikums Nr. 4). 
 
 



 16

3. Studiju programmas v ērtējums 
 
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti:  
• semestra laikā; 
• pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas apguves; 
• prakses laikā, konkrētā uzņēmumā, prakses vadītājs; 
• pēc pilnas studiju programmas apguves – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 

 
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas 
un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā 
nepieciešamo uzdevumu veikšanai. Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana visos studiju kursos 
notiek 10 baļļu sistēmā (LR IZM noteikumi. Nr.208, 14.04.1998). Eksāmenu uzskata par 
nokārtotu (maģistrantam ieskaita kredītpunktus), ja vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) l īdz 10 
(izcili) ballēm. Prakse tiek vērtēta kā „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Katrā kursā ir izstrādāti savi 
vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā 
students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu. 
 
Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz 
pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem studentu darbiem katrā kursā. Vērtēšanas 
sistēma ir katra kursa izvērstā kursa apraksta sastāvdaļa, kuru docētājs studentam izsniedz pirmās 
nodarbības laikā. 
 
Semestra laikā studentu teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc individuālā 
studiju darba rezultātiem: kontroldarbi, referāti, pētījumi, līdzdalība diskusijās, prezentācijas, 
zināšanu pārbaudes testi. Ikviena zināšanu un prasmju pārbaudes forma ir būtiska sastāvdaļa 
kopējā pārbaudes sistēmā un tai ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā. Pārbaudījumu formas 
semestra laikā ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu motivēti regulāri un sistemātiski strādāt un, 
piedaloties pārbaudījumā, pierādīt, ka studiju kurss ir apgūts pilnībā. Šādos gadījumos students 
saņem novērtējumu par visu studiju kursu. Vērtējums tiek dots, summējot atsevišķos pārbaudes 
posmos iegūto vērtējumu un ņemot vērā katra atsevišķā vērtēšanas komponenta īpatsvaru kopējā 
vērtējuma sistēmā. Pēc docētāja ieskatiem var tikt noteikts pārbaudījums pēc studiju kursa 
pilnīgas apguves. Pārbaudījums pēc studiju kursa pilnīgas apguves tiek organizēts pēc pilna 
kursa pabeigšanas. Šāds pārbaudījums var tikt organizēts kā rakstiski, tā mutiski. 
 
Valsts pārbaudījums sastāv no maģistra darba uzrakstīšanas un tā publiskas aizstāvēšanas. 
Maģistra darbs ir maģistra studiju programmas obligāts gala pārbaudījums un studenta patstāvīgi 
un individuāli veikts oriģināls pētījums ar praktisku ievirzi, kas apliecina studenta spējas pielietot 
studiju laikā iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas aktuālu nozares problēmu izpētē 
un analīzē. 
 
Maģistra darba aizstāvēšana notiek saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” Valsts pārbaudījumu aizstāvēšanas 
komisija sastāv no 6-7 locekļiem, t.sk. vismaz pusi sastāda valsts un privātā sektora darba devēju 
pārstāvji.  
 
Maģistra darba galīgo vērtējumu sastāda vērtējums, ko veido komisija, recenzenti un darba 
vadītājs. 
 
Maģistra darba galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums – 60%, recenzenta vērtējums – 
20%, darba vadītāja vērtējums – 20%. 
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Valsts pārbaudījumu komisija studentu darbus novērtē pēc kritērijiem (pētījuma aktualitāte un 
izvēles pamatojums – 10%, pētāmās problēmas skaidrība, darba struktūra, metodes – 25%, 
rezultātu analīze un interpretācija, izvirzītie priekšlikumi un secinājumi – 35%, darba 
noformējums – 10%, uzstāšanās un aizstāvība – 20%), vērtējuma rezultāti studentiem tiek 
paziņoti tajā pašā dienā. Ja komisija uzskata, ka maģistra darbs nav aizstāvēts, tad maģistra darbs 
jāpārstrādā un jāaizstāv atkārtoti. 
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4. Studiju programmas praktisk ā realiz ācija 
 
Vidzemes Augstskolas maģistra  studiju programma „Biznesa vides vadība (BVV)”, LR 
izglītības klasifikatora kods Nr. 4634501, ir profesionālā maģistra programma, kurā iegūst 
maģistra grādu profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vides vadībā un piektā  līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju - uzņēmumu un iestāžu vadītājs (profesionālās kvalifikācijas kods pēc 
LR profesiju klasifikatora 1210), kuriem tā nav iegūta.  
 
Studiju programma tiek īstenota 1,5 gados vai 2 gados atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības 
pilna laika studiju formā. Studijas tiek realizētas pa semestriem  
 
2008./2009. akadēmiskā studiju gadā uzsāktās studiju programmas: 
 
Studentiem pilna laika studijās ar iepriekš iegūtu 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību  
vai profesionālā bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifik āciju ir j āiegūst 60 KP, 
bet  studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību vai bakalaura  grādu – 80 KP  
 
Viens kredītpunkts atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam nedēļā un 
ietver 12, kuras veido: lekcijas (vismaz 45%); semināri, grupu darbi, projekti, praktiskās 
nodarbības; studenta patstāvīgās studijas (literatūras studijas, interneta resursu izmantošana, 
grupu uzdevumi u.c.) attiecīgajā studiju programmā. 
 
Studiju programmas apguvē tiek izmantotas daudzveidīgas studiju formas un metodes, kas ietver 
lekcijas, seminārus, lietišķās spēles, situāciju modelēšanu, diskusijas, praktiskās nodarbības, 
literatūras studijas, studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), praktisku 
problēmu un situāciju analīzi, līdzdalību pētījumos un projektos. Svarīgākā vieta studijās ierādīta 
praktisko un teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanai, kur galvenā loma ir praksēm 
un lietišķajiem pētījumiem. Lietišķo pētījumu mērķis ir padziļināt studentu zināšanas, attīstīt 
profesionālās un vispārējās prasmes. 
 
Uzņemšana ViA Biznesa vides vadības programmā notiek atbilstoši ViA Senāta apstiprinātajiem 
Uzņemšanas un imatrikulācijas noteikumiem. Uzņemšana studiju programmā studijās notiek 
augustā. 
 
Studijas reglamentē studiju programma un plāns, kursu programmas un studiju procesa grafiks. 
Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu. 
 
Studiju procesā plaši tiek izmantotas mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Studiju procesā aktīvi 
tiek izmantotas iekštīkla sniegtās iespējas: 
• punkts.va.lv – studiju elektroniskā vide, kurā katra studiju kursa ietvaros tiek glabāti 

studijām nepieciešamie materiāli, lekciju prezentācijas, notiek diskusijas, studenti ievieto 
savas prezentācijas un mājas darbus, kā arī saņem novērtējumus; 

• ViA dokumentu elektroniskā krātuve; 
• Iekštīkla ziņojumu dēlis; 
• E-pasts. 

 
Katra kursa ietvaros jāizstrādā patstāvīgais darbs un kursa noslēgumā katram studentam ir 
jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāka apjoma darbs, kurā tiek 
demonstrētas kursā apgūtās zināšanas un prasmes. Dialoga ar studentiem veicināšanai tiek 
izmantotas  
• Interaktīvas studiju metodes; 
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• Patstāvīgo un pētniecisko darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem; 
• Konsultācijas; 
• Kumulatīvā novērtējuma sistēma; 
• Studentu aptaujas par studiju kursu. 

 
Profesionālo iemaņu un prasmju attīstīšanai tāpat tiek izmantots maģistra darba izstrādes laiks un 
prakses atskaites aizstāvēšana. Individuālā saziņa starp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, 
semināriem un nodarbībām) iespējama tiekoties individuālās konsultācijās ar docētāju, kā arī ar 
elektroniskā pasta un skype programmas starpniecību. 
 
Svarīga vieta programmas realizācijā ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes 
reālā darba vidē un iegūt jaunas atziņas un iemaņas. Vidzemes Augstskolā ir izstrādāts un 
apstiprināts vienots nolikums par prakšu organizēšanu. Maģistrantūras studenti iziet praksi 6 
kredītpunktu apjomā, atbilstoši fakultātē apstiprinātajam prakses nolikumam. 2008./2009. 
akadēmiskajā gadā prakses laiks ir otrā semestra ietvaros. Praksi noslēdz studentu atskaišu 
prezentācija un aizstāvēšana. 
 
Maģistra darbu students izstrādā atbilstoši savām interesēm, profesionālai kompetencei un 
pieredzei. Izvēlētajai tēmai jāatbilst maģistra studiju programmas saturam. Maģistra darbu 
tematika aptver visai plašu un daudzveidīgu problēmu loku: 
- Vizuālā domāšana biznesā; 
- Efektīvas mārketinga informācijas sistēmas izveidošana un ieviešana uzņēmumā SIA 

"Metāla alianse"; 
- Godīgas tirdzniecības attīstības iespējas Latvijā; 
- Augstākā līmeņa vadītāja darba attiecību lojalitāte Latvijā; 
- Lauku tūrisma attīstības iespējas Latvijā ekonomiskās lejupslīdes apstākļos; 
- Ogu biznesa attīstības iespējas; 
- SIA "Triāls" stratēģija ekonomiskās krīzes apstākļos; 
- Fotopakalpojumu tīkla izveide un attīstības perspektīvas Vidzemē; 
- Lauksaimniecības finansēšanas iespējas Latvijā; 
- Korupcijas apkarošana Latvijā; 
- Būvtehnikas tirdzniecības biznesa attīstības iespējas pasaulē un Latvijā; 
- Zirgkopības biznesa attīstības iespējas Latvijā. 
 
Maģistra darbu tematika būs cieši saistīta ar tautsaimniecības attīstības perspektīvi, 
uzņēmējdarbības vidi, nozarēm un atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem un to attīstību. 
 
Tēmas izvēli maģistra darbam ir jāpiesaka studiju programmas direktoram līdz 1.semestra 
beigām. 2.semestra specializācijas kursu ietvaros, studentiem jau ir iespēja mērķtiecīgi strādāt 
savas izvēlētās tēmas padziļinātā izpētē. Katram maģistra darbam ir zinātniskais vadītājs, kuru 
apstiprina BVEF kopsapulce.  
 
Prakse notiek uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos pieredzējušu speciālistu 
vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam praktizēties uzņēmumu 
un iestāžu vadītāja profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā biznesa vidē, 
vienlaikus apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas saistībā 
ar konkrēto darba vidi. Studiju programma paredz vienu 6 nedēļu praksi (6KP) ar 1,5 gadu 
studiju ilgumu un vienu 26 nedēļu praksi (26 KP ) studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko 
izglītību un bakalaura grādu 2 gadu studijās.  
 
Sekmīgi pabeigtas Biznesa vides vadības profesionālās maģistra programmas studijas dod 
iespēju tālākai izglītībai doktorantūrā gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
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5. Studiju programmas perspekt īvais nov ērtējums no Latvijas valsts 
interešu viedok ļa 
 

5.1. Studiju programmas atbilst ība profesion ālās augst ākās izgl ītības valsts 
standartam un profesijas standartam 
 
Studiju programma, LR izglītības klasifikatora kods Nr. 4634501, izstrādāta saskaņā ar Latvijas 
Republikas Izglītības likumu un Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst LR MK 
apstiprinātajiem noteikumiem (Nr. 481, 20.11.2001) par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu, kā arī pamatojoties uz profesijas standartu „Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs”, kas apstiprināts ar IZM 2002.gada 16.maija rīkojumu Nr.283 un šai profesijā 
nodarbināto piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistu profesionālās darbības 
raksturojumam pēc LR profesiju klasifikatora (profesionālās kvalifikācijas kods pēc profesiju 
klasifikatora 1210 ). Programmu izstrādājot, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie 
ārējie un iekšējie normatīvie akti. 
 
 

5.2. Studiju programmas izv ērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes re ģiona un VIA 
interešu viedok ļa 
 
Studiju programmas "Biznesa vides vadība" realizācijas nepieciešamību nosaka valsts straujā 
ekonomiskā attīstība un integrācija ES tirgū. Jaunā informācijas sabiedrība izvirza jaunas 
prasības uzņēmējiem un vadītājiem, notikušās pārmaiņas prasa atbilstošas zināšanas, prasmes un 
iemaņas biznesa vadības jomā. 2007. gadā pieņemtais Nacionālās attīstības plāns (NAP) arī 
uzsver stabilas, sabalansētas un ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanu, kas nav 
īstenojama bez kvalificētu biznesa jomas speciālistu sagatavošanas. Aktualitāti nosaka arī 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns un Eiropas 2002 rīcības plāns, kas uzsver 
investīciju tautsaimniecisko nozīmi tieši cilvēkkapitālā – zināšanās un iemaņās. 
 
Maģistratūras studiju programmai ir īpaša loma Vidzemes reģiona attīstībā, jo tā dod iespēju 
sagatavot ārkārtīgi nepieciešamos profesionālos maģistra līmeņa biznesa vadības speciālistus 
reģiona gan privātajiem, gan valsts uzņēmumiem, kā arī pašvaldību iestādēm.  
 
Vidzemes Augstskola sadarbojas ar Valmieras biznesa un inovāciju inkubatoru. Un tieši 
Vidzemes Augstskola ir viena no galvenajām bāzēm, kur tiek sagatavoti jaunie speciālisti 
inkubatora uzņēmumiem. Arī maģistra līmenī. 
Valmieras biznesa un inovāciju inkubators kalpo kā viens no pilotprojektiem Vidzemes 
izglītības, zinātnes un tehnoloģiskā parka attīstības parkam, ko Valmieras pašvaldība plāno 
īstenot nākotnē.  
ViA ir izveidojusies laba sadarbība ar darba devējiem jau bakalaura līmenī, par ko liecina 
noslēgtie prakses līgumi, ieinteresētība studiju programmas īstenošanā un materiālajā atbalstā. 
Biznesa vides vadības maģistratūras studiju programma dod iespēju apgūt profesionālās 
zināšanas un sekmīgi konkurēt darba tirgū. 
 
Programmas īstenošanā tiks iesaistīti augsti kvalificēti un Latvijā pazīstami mācību spēki, kā arī 
praktiķi ar spēcīgu pieredzi no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem. Maģistru sagatavošana 
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palielina ne tikai Valmieras, bet visa Vidzemes reģiona intelektuālo kapacitāti un padara to par 
pievilcīgu vidi aktīvai uzņēmējdarbībai un tālākām investīcijām, tajā skaitā arī Vidzemes 
Augstskolā. Tikai privātās un sabiedriskās vides veiksmīga sadarbība var veicināt sabalansētu 
reģiona ekonomisko un sociālo attīstību Latvijā. 
 
BV vadības profesionālie bakalauri un Vidzemes lielo, vidējo, mazo un mikro uzņēmumu un 
valsts/ pašvaldību iestāžu mārketinga un vadības profesionāļi ir izteikuši vēlēšanos turpināt 
studijas ViA Biznesa vadības maģistratūrā, lai nebūtu jāmēro ceļš uz Rīgu vai citām Latvijas 
pilsētām. Šāda iespēja neapšaubāmi ietekmēs vietējā darbaspēka piesaisti un kapacitātes 
pieaugumu. 
 
Profesionāla Biznesa vadības (MBA) maģistratūras izveide ViA nostiprinās Vidzemes 
Augstskolas tēlu un atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, veicinot sadarbību un veiksmīgāku 
iekļaušanos ES vienotajā izglītības sistēmā. 
 
5.3. Darba dev ēju aptauja  
 
Vidzemes augstskola regulāri veic absolventu un  darba devēju aptaujas . 2008.gada darba 
devēju aptaujā uzņēmēji kā galvenās Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes absolventu 
priekšrocības darba tirgū uzsver  labo teorētisko sagatavotību, prasmi orientēties nozares 
aktualitātēs , spēju pielietot teorētiskās zināšanas praktisko uzņēmējdarbības problēmu 
risināšanā. Aptaujātie īpaši novērtē absolventu ārvalstīs iegūto studiju un prakses pieredzi, Darba 
devēji pozitīvi novērtē kopējo sadarbību ar docētājiem un studentiem lietišķo pētījumu jomā un 
projektu izstrādē un vadīšanā, īpaši izceļot  augsto sagatavotības līmeni finanšu vadība 
jautājumos  Tiek akcentētas pētnieciskā darba prasmes, kā arī studentu un absolventu spēja 
publiski argumentēt un prezentēt darba rezultātus. Darba devēji vēlētos studiju programmās 
pievērst lielāku vērību  apmācībai starptautisko darījumu jomā .  
5.4. Studiju programm ā stud ējošo raksturojums un aptaujas 
 
2008./2009. akadēmiskajā gadā maģistrantūrā uzsāka studijas 13 studenti. 2008./2009. gadā tika 
eksmatrikulēts 1 students no 1. studiju gada. Pilna laika studijās pēc 1.semestra sekmēm tika 
piešķirtas budžeta vietas sekmīgiem 1. kursa studentiem. Kopējais budžeta vietu skaits bija 10. 
Uz budžeta vietām pretendēt varēja tikai tie studenti, kuriem bija nokārtoti pilnīgi visi studiju 
kursi 100% apjomā. 
 
Pirmie absolventi saņems diplomus 2009./2010. akadēmiskā gadā. 
 
Studējošo aptaujas un to analīze 
Savu ieguldījumu studiju procesa veicināšanā un pilnveidošanā dod studenti, piedaloties aptaujās 
par katru studiju kursu. Tiek vērtētas tādas pozīcijas kā 
• Kurss, tā saturs 

- kurss kopumā; 
- lekciju loma kursa apguvē; 
- praktisko nodarbību/semināru lomai kursa apguvē; 
- iespējas vajadzības gadījumā konsultēties ar docētāju; 
- iespējas veikt patstāvīgo (individuālo, grupu) darbu kursa ietvaros; 
- kursa tehniskajam, materiālajam nodrošinājumam augstskolā; 
- savu iesaistīšanos studiju kursā 

• Docētāja darbs ar studentiem 
- no profesionālās kompetences viedokļa; 
- prasmi izraisīt interesi par mācību kursu; 
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- spējas, izklāstot mācību vielu; 
- spēju sasaistīt teoriju ar praksi; 
- runas kultūru; 
- spējas savā mācību kursā virzīt studentu uz patstāvīgu darbu; 
- darbu organizējot mācības; 
- objektivitāti zināšanu novērtēšanā; 
- attieksmi pret studentiem; 
- spēju atzīt savas kļūdas un uzklausīt aizrādījumus. 

 
Anketēšana tiek veikta par visiem kursiem un pasniedzēji tika iepazīstināti ar studentu 
vērtējumu. Saņemto anketu atgriezeniskā saite ir vērtējama kā laba. Studenti studiju kursus vērtē 
skalā no 5 (ļoti labi) līdz 1 (ļoti slikti). Kopumā vidējais kursu novērtējums ir ap 4 (labi). Tas tiek 
pamatots ar to, ka lekcijas lasa zinoši ViA un vies-docētāji. Kursu ietvaros tiek apskatītas 
aktuālas un studentiem saistošas tēmas. Vairākums studentu vērtē pozitīvi gan kursu saturu, gan 
docētāju darbu, noteikti iesakot arī lietas, kas kursos būtu jāuzlabo, lai tie būtu vēl efektīvāki. 
Tieši aptaujas, kā arī klātienes pārrunas dod iespēju maģistrantiem ieteikt konkrētus uzlabojumus 
studiju procesa pilnveidošanai. 
 
 

5.5. Akad ēmiskais person āls 

5.5.1. Akad ēmisk ā person āla skaits un pamatraksturojums 
 

BVEF strādā 9 vēlēti docētāji. Pavisam programmā plānoti ir 16 docētāji, bet 2008./2009.mācību 
gadā strādāja 11 docētāji,  no kuriem ar doktora grādu - 6, ar maģistra grādu – 9. Programmā 
darbojās 2 profesori, 4 asoc. profesori, 4 docenti, 3 lektori un 5 vieslektori 

3. tabula 
Biznesa vides vadības studiju programmas docētāji  

 
Nr. 
p.k. Uzvārds Vārds Akadēmiskais 

amats 

Zinātniskais/ 
akadēmiskais 

grāds 
Kursi Kontakti 

BVEF docētāji 

1 Rozentāle Sarmīte docente Ekonomikas 
zinātņu doktore 

Korporatīvās un 
publiskās finanses 

Sarmite.rozentale@va.lv 

2 Leščevica Maira asoc. prof.  Ekonomikas 
zinātņu doktore 

Uzņēmējdarbības vide  
 

Maira.lescevica@va.lv  

3 Rozenbergs Jānis lektors Biznesa vadības 
maģistrs 

Privātā un publiskā 
partnerība 

Janis.rozenbergs@dome.c
esis.lv  

4 Andersons Aigars lektors 

Maģistrs 
nekustamo 

īpašumu pārvaldē, 
LLU ekonomikas  

doktorants 

Inovatīvie vadības 
procesi;  
E-komercija un bizness 

Aigars.andersons@va.lv  

5 Melbārde Vija docente 

Izglītības zinātņu 
maģistre 

pedagoģijā, LU 
vadības zinātņu 

doktorante 

Ekonomisko procesu 
analīze 

Vija.melbarde@va.lv  

Citu ViA fakult āšu docētāji 

6 Līviņa Agita asoc. prof. Ekonomikas 
zinātņu doktore 

Reģionālās attīstības 
tendences 

agita.livina@va.lv  

7 Cakula Sarma prof. Pedagoģijas 
zinātņu doktore 

Pētījumu metodes 
sociālajās zinātnēs 

sarma.cakula@va.lv 

8 Ginters Egils profesors Zinātņu doktors 

Modernās loģistikas 
sistēmas, Biznesa 
procesu imitāciju 
modelēšana 

Egils.ginters@va.lv  

9 Rajevska Feliciana asoc. prof. Doktora grāds 
politikas zinātnē 

Salīdzinošā publiskā 
politika 

Feliciana.rajevska@va.lv  
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10 Siņicins Mihails lektors 
Maģistra grāds 
pedagoģijā, LU 
doktorants 

Eiropas Savienības 
attīstība un tendences 

Mihails.sinicins@va.lv  

Vieslektori no citām augstskolām 

11 Puķīte Iveta vieslektors Maģistrs vadības 
teorijā 

Valsts pārvaldes un 
pašvaldību organizācija, 
Projektu vadības 
stratēģijas 

Iveta.pukite@ma.gov.lv  

12 Zēģele Elga vieslektors Maģistrs Biznesa 
psiholoģijā 

Reklāmas tendences, 
Preču virzīšanas 
metodes un vadība 

Elga.zegele@riga.lv  

13 Cāne Renāte vieslektore Maģistrs 
ekonomikā 

Globālais mārketings 
Klientu attiecību vadība 

renate.cane@gmail.com  

14 Sokolova Jūlija vieslektors Vadības zinību 
maģistrs 

Cilvēkresursu attīstība 
jūlija.sokolova@latteleco
m.lv  

15 Latsone Lāsma viesprofesore 
Filozofijas zinātņu 

doktors 

Organizāciju 
psiholoģija, Sociālā 
psiholoģija biznesā 

lasmal@one.lv  

16 Dmitričenko Ieva vieslektors 
Maģistrs 

ekonomikā 
Mūsdienu mārketinga 
stratēģijas 

Ieva.dmitričenko@va.lv 

17 Zunde Ansis vieslektors 
Filozofijas 
maģistrs 

Mūsdienu praktiskā 
filozofija 

azunde@lza.lv  

 

5.5.2. Akad ēmisk ā person āla kvalifik ācijas atbilst ība 
Vairums docētāju ir piedalījušies ar ziņojumiem un referātiem starptautiskās konferencēs. Daļa 
mācībspēku docē kursus Latvijas Universitātē, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolā, Banku augstskolā, kā arī citās augstskolās.  

Programmas obligāto kursu vadīšanā tika piesaistīti pasniedzēji no ViA Inženierzinātņu 
fakultātes, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes, Sociālo zinātņu fakultātes, kā arī 7 
viesdocētāji. Vairums docētāju ir stažējušies ārvalstīs, veic zinātniski pētniecisko un metodisko 
darbu., un vienlaicīgi vairāki ir cieši saistīti ar praktisko vidi.  

Trīs programmā iesaistītie docētāji studē doktorantūrā (vadības zinātnes, sabiedrības vadības 
apakšnozare – 1; ekonomika, ar specializāciju nekustamā īpašuma pārvaldē un tiesībās - 1; 
ekonomika, apakšnozare: agrārā un reģionālā ekonomika – 1).  
Biznesa vides vadības studiju programmā docētāji regulāri lekcijas lasa arī citu valstu augstskolā, piem.  A. Andersons, S. Rozentāle, S. Cakula, 
E.Ginters, A.Līviņa u.c. 

5.5.3. Akad ēmisk ā person āla atlases, atjaunošanas, apm ācības un att īst ības 
politika 
 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte akadēmiskā personāla izvēlē atbalsta gados jaunus 
cilvēkus, kuri ir ieguvuši atbilstošu augstāko izglītību Latvijā vai ārpus tās un kuri izrāda interesi 
par pedagoģisko darbību. Docētāju vidū ir Vidzemes Augstskolas absolventi.  

Fakultāte atbalsta mācībspēku kvalifikācijas celšanu, veicinot piedalīšanos pētnieciskajos 
projektos, mācībspēku apmaiņu, atbalstot lietišķos pētījumus, tālākas akadēmiskās studijas, 
kursu un semināru apmeklēšanu. Fakultātes mācību spēkiem ir iespējas stažēties ārvalstīs.   

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē strādā pieredzējuši un zinoši docētāji, kuri izmanto 
modernas mācību metodes. Vairumam docētāju ir praktiskā darba pieredze mācāmajā kursā. 
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) 
nolikums un individuālais darba līgums. Akadēmiskā personāla darba apmaksu reglamentē MK 
noteikumi nr.746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 24.08.2004., ViA Senātā apstiprinātā 
akadēmiskās stundas likme un VIA akadēmiskā personāla darba apjoma un tā uzskaites kārtības 
nolikums. 

 
BVEF strādā pieredzējuši un zinoši docētāji, kuri izmanto modernas mācību metodes.  
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4. tabula 
Biznesa vadības profesionālā maģistra studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju 

sastāva kvantitat īvais un kvalitatīvais raksturojums, 2008./2009.gads. 
 

 
 2008/2009 

Vēlētie BVEF docētāji   
Amati   

Asoc. Prof. 1 
Docents 1 
Lektors 3 

Zinātniskie grādi  
Doktora grāds 2 
Maģistra grāds  3 

Doktorantūrā studējošie 3 
 5 

Citu ViA fakult āšu docētāji   
Amati   

Profesori 2 
Asoc. Prof. 2 

Docents 1 
Zinātniskie grādi  

Doktora grāds 5 
 5 

Viesdocētāji   
Amati   

Vieslektors 7 
Zinātniskie grādi  

Doktora grāds 1 
Maģistra grāds 6 

 7 

 
 
 

5.5.4. Akad ēmisk ā person āla zin ātniskais darbs 
 

Zinātniski pētniecisko darbu BVEF veic visi strādājošie mācībspēki, iesaistot arī studentus. 
Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas ir saistītas galvenokārt ar augstskolā docētajiem kursiem. 
Trīs vēlētie BVEF docētāji šobrīd turpina mācības doktorantūrā un strādā pie promocijas darba.  

Pārskatu par programmā iesaistīto BVEF un citu ViA docētāju publicēto mācību grāmatu, 
mācību līdzekļu, nozīmīgāko zinātnisko publikāciju sarakstu un dalību konferencēs skatīt 
Pielikumā Nr.10. 
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Pētnieciskais darbs 

 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte veic pētniecisko darbu sekojošā jomā: 

Biznesa vides ilgtspējīgas attīstības teorētiskā un praktiskā izpēte 

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docētāju pētnieciskās darbu tēmas: 

1. Hipotekārās kreditēšanas attīstība Latvijas Republikā 
2. Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēma Latvijā 
3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana Latvijā 
4. Cilvēkkapitāla nozīme uz zināšanām balstītā ekonomikā un tā vadības pilnveide 

5. Uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas Latvijā 
6. Investīciju projektu novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti. 

7. Kognitīvi biheiviorālās teorijas praktiskais pielietojums 

8. Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze 

9. Maksātnespējas procesu analīze Latvijā un ar to saistītās aktualitātes 

10. Agrārā un reģionālā ekonomika 

 

Kvalifikācijas celšana 
Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība kursos un semināros 2007. – 2009. gadā: 

-   P ieredzes apmaiņa programmas Erasmus ietvaros Vācijas Starptautiskajā Universitātātē 
un Manheimas Universitātē studiju organizācijas, akadēmiskajā un zinātnes jomā; 

- lekciju kursa „Business in Baltic States” nolasīšana Lillehammeres augstskolā Norvēģijā 
- zinātniskā izpētes darba veikšana Dānijā Sēlandes reģionā disertācijas tēmas 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana Latvijā ietvaros; 
- 10. starptautiskā konference Audits, nodokļi un grāmatvedība (2007. gada 12. decembrī 

viesnīcā Radison SAS Daugava Rīga); 
-  kursi un semināri Valmieras Grāmatvežu klubā par aktualitātēm grāmatvedībā; 
- semināri Valsts ieņēmumu dienestā par aktualitātēm grāmatvedības uzskaites un nodokļu 

jautājumos; 
- Darba vizīte Slovēnijā, Čehijā, Vācijā, Igaunijā un Lietuvā , veicot praktisku izpēti par 

web pielietojumu e-komercijā aktīvā tūrisma un aktīvās atpūtas pasākumu organizācijā; 
- Piedalīšanās 4. Latvijas personālvadības kongresā, Rīgā, 2008. gada 16., 17. aprīlī. 

 

Metodiskais darbs 
Docētāji 2007. – 2009. gadā bija iesaistīti mācību grāmatu un metodisko materiālu sagatavošanā 
un rediģēšanā: 

- „Vadībzinības”, BV koledža, Mācību līdzeklis, Rīga, 2007 
- Metodiskais līdzeklis „Noteikumi maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai” VIA BVEF 

BVV studiju programmai 
- Maģistru programmas biznesa vides vadība izstrāde un licencēšana 
- Koledžas studiju programmas grāmatvedība izstrāde 
- Mācību materiālu aprobācija ESF (atšifrēt) nacionālās programmas projekta “Mācību 

satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 
priekšmetos” 
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- Cakula, Ginters. Bakalaura darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi Informācijas 
tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas studentiem. Valmiera. Vidzemes 
augstskola. 2007, 28 lpp.ISBN 9984-633-07-1 

- Cakula, Ginters. Maģistra darba noformēšana. Metodiskie norādījumi Sociotehnisku 
Sistēmu Inženierijas programmā studējošajiem. Valmiera. Vidzemes augstskola. 2007, 19 
lpp. ISBN 9984-633-05-5 

- Effect of Migration on European Political Thought and Decision-Making Process, 
Vidzeme University College, Valmiera, editor-in-chief, 82 pages 

- Ekonomiskās un sociālās tiesības grāmatā “Cik demokrātiskā ir Latvija? Demokrātijas 
monitorings ”, Rīga, 7 lpp. (līdzautors A.Vanags) 

 

2007. - 2009. gadā docētāji bijuši eksperti vai konsultanti Latvijas uzņēmumos un organizācijās: 

- Ekonomikas un sociālo zinību projektu eksperta darba veikšana izdevniecībā “RaKa”; 
- LR IZM un Latvijas Universitātes (LU) ikgadējās skolēnu zinātniskās konferences sekcijas 

"Ekonomika" darba organizēšana un eksperta pienākumu veikšana;  
- Konsultanta - eksperta darba veikšana D. Daņēvičas zvērinātu revidentu birojā. 
- 2007. gada finanšu pārskatu revīziju vadīšana Vidzemes reģiona pašvaldībās un 

komercsabiedrībās 
- Darbs Latvijas Universitātes Valsts pārbaudījumu komisijā  
 

Kopš 2006./2007.ak.g. docētāji un studenti studiju procesā izmanto e - apmācības vidi, kas 
nodrošina efektīvāku studentu darbu nodarbībās, kā arī piedāvā iespēju studentiem pilnvērtīgāk 
apgūt studiju kursus, izmantojot e - vides materiālus patstāvīgajās studijās. Lekciju materiāli 
elektroniskā formā ir izstrādāti visos studiju kursos. 

 

Docētāju publikācijas 

Docētāji 2007. – 2009. gadā ir sagatavojuši publikācijas: 
 

-  „Ilgtermiņa saimnieciskās darbības analīzes modeļa izmantošana investīciju projektu 
novērtēšanā” ziņojums 3. starptautiskajā konferencē „Informācijas sabiedrība un 
mūsdienu uzņēmējdarbība” Ventspils augstskolā 2007. gada septembrī, raksts iesniegts 
publicēšanai; 

- „Ilgtermiņa investīciju efektivitātes novērtēšanas problēmas lauksaimniecībā”, ziņojums 
starptautiskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2008” LLU Ekonomika 
fakultātē 2008. gada aprīlī 

- Publikācija starptautiskā zinātniskā rakstu krājumā: Economic science for rural 
development Rural and regional development Nr. 15 2008, izdevējs LLU, 183.-188. lpp., 
ISBN 978-9984-39-498-5 

- “Attiecības uz mūžu ” raksts žurnālā  “Biznesa psiholoģija” nr. 2/3, 2007 
- E-learning development model in perpspective of advancing modern Technologies. RTU 

zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2008. 
Sērija 5, sējums 36, 34-40. lpp ISSN 1407-7493 

- A successful experience of e-learning information technology bachelor program at 
Vidzeme University College. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas 
tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2007. Sērija 5, sējums 31, 97-104. lpp ISSN 1407-
7493 

- Request of Information from Mobile Device. ICTE in Regional Development. Annual 
Proceedings of Vidzeme Universitu College. Valmiera, 2007, pp. 58-63 
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- Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of Advancing Modern 
Technologies.//International Joint Conferences on a-CASE and e-Technology. Singapore, 
2009. 8-10.01 

- Impact of Technology in E-Learning: Information Exchange with Knowledge Library 
Using Mobile Device. E-Learn 2008.World Conference on E-Learning in Corporate, 
Government, Healthcare and higher Education.association for the Advancement of 
Computing in education. Las Vegas 17.11-21.11.2008 

- E-apmācības attīstības modelis mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā, RTU 
49.starptautiskaa zinātniskā konference, Rīga , 13.-15.10. 2008 

- International Workshop Content and Knowledge. Access to Knowledge Library Oline by 
Mobile device. 2008, Mezotne, Latvia.  

- 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning. IMCL 
2008, Jordan. 2008.  

- Innovative aLearning in Latvia. 2. staptautiskā conference ‘eLearning Africa 2007”. Book 
of  Abstracts. ICWE GmbH. 2007. 301-302 

- Vom Sozialstaat zum Wohlfahrtsmix: Das lettische Wohlfahrtssystem nach 
Wiedererlangung der Unabhangigkeit, //Europaische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch 
Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant (Hrsg.) GWV Fachverlage GmbH, 
Wiesbaden 2008, s.423-442 

-  „Komunikāciju teorijas”- nodaļa monogrāfiskā izdevumā „Karjeras attīstības atbalsts” 

-   Sustainable Development Profile Structure in Biosphere Reserves. In: In: Sustainable 
planning instruments and biodiversity conservation (ed. Līviņa, A.). Press of the 
University of Latvia, 2009. 

 

-     Assessment of environmental aspects in rural tourism in two areas of the North Vidzeme 
Biosphere Reserve. In: economic, social and cultural aspects in biodiversity conservation 
(eds. Opermanis, O., Whitelaw, G.). Press of University of  Latvia. Pp.19-30, 2008. 

 
-   Sustainable tourism development: Lake Burtnieks as destination or part of tourism.// 

Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Tourism. Volume 1 (ISBN: 
978-963-87229-3-5). Karoly Robert College, Gyongyos, Hungary. 2007.  

 
-   Culture Heritage as Part of Sustainable Tourism: The Case of North Vidzeme Biosphere 

Reserve, Latvia.// Conference Proceedings Researching Destination Management, Policy 
and Planning: Linking Culture, Heritage and Tourism (ISBN: 978-0-9555017-3-9). Leeds 
Metropolitian University, United Kingdom.2007.  

 

Docētāju pilnu publikāciju sarakstu skatīt Pielikumā Nr.10. 

 

Docētāju iesaistīšanās projektos un tālākizglītības kursos  

 

2007. – 2009.  gadā docētāji ir lasījuši sekojošas lekcijas un vadījuši kursus: 

- “Uzņēmējdarbības vadība”, “Personāla vadīšana”, “Mārketings” Jelgavas PIC; 
- „Biznesa plāns” lekcijas un semināri VIA Mūžizglītības centrā 
- “Ekonomika- sociālo zinību komponente”: ekonomikas skolotāju kursi Vidzemes reģiona 

skolotājiem Valmierā  
- “Efektīva komunikācija organizācijā” Lodes pašvaldības iestāde “Liepkalni” 
- “Situāciju analīzes un risinājumu metodes” SIA “N”, Rīga 
- “Kompetences attīstības programma” Bērnu un ģimenes  lietu ministrija 
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- „Pašnodarbinātības un pašiniciatīvas veicināšana Latgales pierobežā kā efektīvs sociālās 
atstumtības mazināšanas pasākums” ESF projekts;  

- „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsāķšanai” ESF 
projekts 

- Starptautisks projekts: Virtual Campus Social Work: Life long learning Erasmus 
Multilateral project „Virclass”. Mācību līdzekļu izstrāde. 

- Starptautisks Erasmus mūžizglītības projekts: „Integrative Teaching in Multicultural 
Environment for Teacher Students” (projekts paredzēts uz 3 gadiem) 

- Projekts: EUSW (European platform for worldwide social work) tīkls  
- Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītību 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.” (KIPNIS). E- studiju materiālu izstrāde 
programmai „Karjeras konsultants”, 1 nodaļas rakstīšana grāmatai „Karjeras attīstības 
atbalsts”, kā arī E- studiju vides izveide 

- CEDEFOP seminārs: Kvalitāte karjeras konsultēšanā (Saloniki, Grieķija). Referāts par 
Maģistra programmas „Karjeras konsultants” attīstību Latvijas augstskolās. 

 

Zinātniskais darbs 
Docētāji turpina iesākto zinātnisko darbu pie šādām tēmām savu doktora disertāciju ietvaros: 

- Cilvēkkapitāla vadības pilnveide uz zināšanām balstītā ekonomikā; 
- Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēma Latvijā; 
- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana Latvijā  
- Kognitīvi biheiviorālā pieeja organizāciju pārvaldē. 

 
Lietišķo pētījumu veikšana 
Vairāki BVEF docētāji ir iesaistīti  praktiskos pētījumos projektu ietvaros: 

- dalība  Vidzemes Augstskolas projektā Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte 
un analīze; 

- dalība ESF fonda projektā “Pašiniciatīvas un pašnodarbinātības veicināšana Latgales 
pierobežā- efektīva sociālās atstumtības samazināšanas aktivitāte”; 

- dalība ESF projektā “Jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana kokapstrādes 
nozarē Latvijā”. 

 

Dalība konferencēs 

2007. – 2009. gadā docētāji piedalījās zinātniskajās konferencēs: 
- “Cilv ēkkapitāla attīstības reģionālie aspekti”, ziņojums LU 66. zinātniskajā konferencē 
- „Ilgtermiņa saimnieciskās darbības analīzes modeļa izmantošana investīciju projektu 

novērtēšanā” ziņojums 3. starptautiskajā konferencē „Informācijas sabiedrība un 
mūsdienu uzņēmējdarbība” Ventspils augstskolā 2007. gada septembrī, raksts iesniegts 
publicēšanai; 

- „Ilgtermiņa investīciju efektivitātes novērtēšanas problēmas lauksaimniecībā”, ziņojums 
starptautiskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2008” LLU Ekonomika 
fakultātē 2008. gada aprīlī 

- Ikgadējā Latvijas Universitātes un vadošo Latvijas augstskolu zinātniskajās konferencēs, 
uzstājoties ar referātiem un publicējot darba rezultātus. 

- Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of Advancing Modern 
Technologies.//International Joint Conferences on a-CASE and e-Technology. Singapore, 
2009, pp 1772-1781. ISBN 978-986-83038-3-6 

- Impact of Technology in E-Learning: Information Exchange with Knowledge Library 
Using Mobile Device. E-Learn 2008.World Conference on E-Learning in Corporate, 
Government, Healthcare and higher Education.association for the Advancement of 
Computing in education (AACE). 2008. pp 3619-3624. ISBN 1-880094-66-5 
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- Modelling of Qualitative Technology Based E-Learning course Development. The 
proceedings of the 7th European Conference on E-learning. Academic Publishing 
Limited, UK , 2008. pp.446-453. ISBN 978-1906638-22-1 

- Modeling of Collaboration among E-Learning User Communities and Tagging Services. 
Proceedings of the 2nd WSEAS/IASME International Conference on Energy Planning, 
Energy Saving, Environmental Education (EPESE’08). WSEAS Press, Greece,.2008. pp. 
59-65. ISSN 1790-5095, ISBN 978-960-474-016-1   

- M-Learning: new way to access knowledge library online. 3rd International Conference 
on Interactive Mobile and Computer aided Learning. IMCL 2008, International 
Association of Online Engineering, Wien, Austria, 2008. ISBN 978-389958-351-9.  

- Simulation Highway for Applied Systems Management. //In Proceedings of the WSEAS 
Int. Conf. CSECS '08, MATH ’08, COMPUCHEM ’08, BIO ‘08, Puerto de La Cruz, 
Tenerife, Spain, December 15-17, 2008, ISBN 978-960-474-037-6, 2008, (reprint) 

- Simulation Data Exchange in Distributed E-learning Environment. //In Proceedings of 
the WSEAS International Conferences, Corfu, Greece, October 26-28, 2008, ISBN 978-
960-6766-55-8, 2008 (reprint) 

- Simulation Data Exchange in Distributed E-learning Environment. //In Proceedings of 
the 4th WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES (EDUTE'08), Corfu, Greece, October 26-28, 2008, ISBN 978-960-
474-013-0, 2008, pp.138-143 

- Loģistikas infromācijas sistēmas. Mācību līdzeklis. RTU DITF ITI, ISBN 978-9984-798-
59-2, 2008, 100 p. 

- RFID for Automating Accounting Process in Log Cabin Construction. // In Proceedings 
of 11th International Workshop on Harbor, Maritime & Multimodal Logistics Modelling 
& Simulation, September 17-19, Campora S. Giovanni, Italy, ISBN 978-88-903724-2-1, 
2008, pp.221-224. 

- Components Providing Visualization and Trainee’s Interaction in Virtual Environment. 
//In Proceedings of the 4th WSEAS/IASME International Conference on 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE'08), Corfu, Greece, October 26-28, 2008, 
ISBN 978-960-474-013-0, 2008, pp.127-132 

- Components Providing Visualization and Trainee’s Interaction in Virtual Environment. 
//In Proceedings of the WSEAS International Conferences, Corfu, Greece, October 26-
28, 2008, ISBN 978-960-6766-55-8, 2008 (reprint) 

- Agent-Based Simulation Use in Applicant’s Character Recognition. //In Proceedings of 
the 4th WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES (EDUTE'08), Corfu, Greece, October 26-28, 2008, ISBN 978-960-
474-013-0, 2008, pp.116-122 

- Agent-Based Simulation Use in Applicant’s Character Recognition. //In Proceedings of 
the WSEAS International Conferences, Corfu, Greece, October 26-28, 2008, ISBN 978-
960-6766-55-8, 2008 (reprint) 

- IX Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā zinātniskā konference „Darba tirgus sociālie 
un ekonomiskie izaicinājumi”, zinātniskā publikācija un referāts „Radošums kā mūsdienu 
ekonomikas attīstības priekšnoteikums. Radošo industriju pieredze” 

- Finanšu informācijas ticamības novērtējums// Starptautiska zinātniska konference 
„Finanses un grāmatvedība- teorija un prakse, attīstība un tendences” LU 2008. gada 18.-
19. septembrī  

- Ilgtermiņa investīciju efektivitātes novērtēšanas problēmas lauksaimniecībā// 
Starptautiskā     zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne - lauku attīstībai 2008” LLU 
2008. gada 17. un 18. aprīlī  Uzstāšanās ar referātu un publikācija konferences zinātnisko 
rakstu krājumā Economic science for rural development Nr. 15 2008, 6 lpp. 

-    Applying Balanced Scorecard Control System for Implementing External Communication 
Strategy in the Gauja National Park, Latvia.// Proceedings of the 11th WSEAS 
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International Conference on Automatic control, modeling and stimulation (eds. Demiralp 
M. et al.) (ISBN 978-960-474-082-6). Published by WSEAS Press, 2009. 

 
-   Sustainable Tourism Development on the Basis of Cultural Heritage in North Vidzeme 

Biosphere Reserve, Latvia.//Proceedings of WSEAS International Conference on 
Cultural heritage and Tourism (eds. Gekas V., Mastorakis N.E., Stamatiou E. (ISBN 978-
960-6766-89-3). Published by WSEAS Press, 2008. 

 
-  The Model on Estimating Economic Benefit of Nature-Based Tourism Services of 

Territories of National Parks, Latvia.// Proceedings of the 4th WSEAS/IASME 
International Conference on Educational Technologies. (ISBN 978-960-474-013-0). 
Published by WSEAS Press. Pp.100-105, 2008. 

-  
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5.6. Finans ēšanas avoti un infrastrukt ūras nodrošin ājums 
 

5.6.1. Finans ēšanas avoti 
 
Studiju programmas finansējuma avoti ir šādi: 
1. Maģistrantu maksa par studijām. 
2. Valsts budžeta finansējums saskaņā ar LR Augstākās izglītības likuma 51. pantu. 
3. Personīgais, uzņēmumu, iestāžu, sponsoru finansējums studijām. 
 
Studiju maksa tiek aprēķināta un noteikta ar ViA Senāta lēmumu un, pamatojoties uz izmaksu 
tāmi, tiek apstiprināta katru akadēmisko gadu. Studiju programmas izmaksu tāme ir apskatāma 
ViA uz vietas pieejamos akreditācijas dokumentos (skat. Pielikums Nr.12). 
 

5.6.2. Infrastrukt ūras nodrošin ājums 
 

Biznesa vides vadības programmas īstenošana balstās Vidzemes Augstskolas kopīgās materiāli 
tehniskās bāzes izmantošanu, neizdalot atsevišķi materiāli tehnisko bāzi un finansu līdzekļus 
atsevišķi katrai studiju programmai. 

 

Telpu nodrošinājums 
Visas augstskolas ēkas, t.i. mācību korpusi un studentu viesnīcas, atrodas Valmierā. Augstskolas 
īpašumā ir 2 mācību korpusi, kas atrodas pilsētas centrā - Tērbatas ielā 10 un Cēsu ielā 4. Ēkas 
rekonstruētas augstskolas vajadzībām.  
 
Pašreizējā studiju bāze ir 20 auditorijas (kopējā platība 920 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 90 
darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m2.), IT elektrotehnikas laboratorija un tulkošanas 
auditorija ar 12 datoriem. Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas 
apriti.  
 
Visās ViA telpās ir nodrošināta pieeja bezvadu Interneta tīklam, tai skaitā zinātnisko rakstu datu 
bāzu izmantošanai. Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) Mācību korpusos ir 
atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu. Pēc 
renovācijas darbiem augstskolas ēkā Cēsu ielā 4 tika iegūtas papildus 5 auditorijas, 2 
laboratorijas un 1 semināru telpa, konferenču zāle 235 vietām, plašāka bibliotēka, arī garderobe 
– kopējā platība ViA telpām ir 2085 m² un 2100 m² platībā pieejamas Integrētās bibliotēkas 
telpas. 
 
 
Tehniskais nodrošinājums 
Vidzemes Augstskolas studentu rīcībā ir 96 datori, to Interneta pieslēgums pamatā ļauj 
nodrošināt studiju procesa prasību izpildi, arī studentu viesnīcā ir pieejams Interneta pieslēgums. 
Izveidotais iekšējais tīkls nodrošina vienotu informācijas apriti.  
 
Docētāju un studentu darbu atvieglo moderna video un audio aparatūra. Katrā Cēsu ielas 4 
auditorijā un 3 Tērbatas ielas auditorijās, kur strādā BVEF docētāji, ir baltās tāfeles, 
videoprojektors, kodoskops, ekrāni, stacionārs pasniedzēja dators, videomagnetafons, TV, DVD. 
BVEF docētāju rīcībā ir 8 datori un printeris.  
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Finansējums 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes finansējums tiek iekļauts ViA budžetā un administrēts 
ViA noteiktajā kārtībā. Finansējuma apjoms ļauj nodrošināt mācību procesa prasības un daļēji 
sedz docētāju kvalifikācijas celšanai nepieciešamos izdevumus. 

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē studenti studē gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan 
par juridisko vai fizisko personu finansu līdzekļiem. Studiju maksas apjomu ik gadu nosaka ViA 
Senāts, saskaņā ar valstī noteiktām studiju vietas bāzes izmaksām un ViA studiju procesa 
nodrošināšanas izmaksām. 

 

Bibliot ēkas resursi 
 
Vidzemes Augstskolas bibliotēka dibināta 1996.gadā. 2002.gadā iestājās Latvijas akadēmisko 
bibliotēku asociācijā. Kopš 2003.gada 30.janvāra ir Pasaules Tūrisma organizācijas 
depozītbibliotēka. 2005.gadā tika izveidots Baltijas valstu un Ziemeļvalstu apvienoto/integrēto 
bibliotēku sadarbības tīkls, kurā darbojas arī Vidzemes Augstskolas bibliotēka un Valmieras 
bibliotēka. 2005.gada pavasarī VIA bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes 
bibliotēkas statusu. 
 
Pēc bibliotēkas rekonstrukcijas 2007.gada rudenī pilnībā ir pabeigta Valmieras integrētās 
bibliotēkas izveide. Valmieras integrētā bibliotēka ir Valmieras bibliotēkas un Vidzemes 
Augstskolas bibliotēkas ilglaicīgs sadarbības projekts, kas apvieno juridiski un finansiāli 
neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un 
personāla resursus, paplašinot piedāvātos pakalpojumus. 
 
Valmieras integrētā bibliotēka ir izvietota 2 stāvos. Starp Valmieras bibliotēku un Vidzemes 
Augstskolas bibliotēku pastāv vienošanās par telpu un lasītāju vietu skaitu sadalījumu, bet 
lietotājus tas tikpat kā neskar, jo bibliotēku var izmantot gan VIA studenti, gan citi lietotāji. 
 
1.stāva lasītavā (455,10m2) studentiem ir pieejami 144 preses izdevumi papīra formātā latviešu, 
krievu un angļu valodās. No tiem VIA bibliotēka abonē 50. Pieejama arī daiļliteratūra.un 
atsevišķu periodisko izdevumu arhīvs. 
 
2.stāvā atrodas datorlasītava (67,80m2) ar 26 darba vietām, no kurām VIA studentiem pieejamas 
13. Vēl otrajā stāvā izvietotas 2 lasītavas (katra 14,50 m2) grupu darbam, 4 individuālās lasītavas 
(katra 5,20 m2), un klusā lasītava (79, 20 m2). 2.stāva bibliotēkas telpa ir 776,00 m2. Šeit 
izvietota nozaru literatūra, pieejams Valmieras pilsētas un rajona novadpētniecības materiālu 
krājums un Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct, kas sniedz informāciju par 
Eiropas Savienību, kā arī Vidzemes Augstskolas studentu labāko diplomdarbu arhīvs un 
Lielbritānijas padomes atbalstītais Angļu valodas mācību centra krājums. 
 
Mazāk pieprasītās grāmatas tiek uzglabātas krātuvē, kas atrodas ēkas pagrabstāvā.  
 
Vidzemes Augstskolas bibliotēka studijām nepieciešamo zinātnisko literatūru, mācību grāmatas 
un mācību metodiskos materiālus studiju programmu nodrošinājumam papildina katru gadu, 
sadarbojoties ar studiju programmas direktoru un fakultātes dekānu. Ir speciāli izstrādāta 
grāmatu pieprasījumu veidlapa, kuru apstiprina attiecīgās fakultātes dekāns un akadēmiskā 
prorektore. 
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Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits (dati uz 
31.12.2007.) ir 19461, tai skaitā grāmatas – 17926, seriālizdevumi – 1244, audiovizuālie 
dokumenti – 98, kartogrāfiskie izdevumi – 60, elektroniskie dokumenti – 108. 

 

 

Kr ājums 

ViA bibliot ēkas rekonstrukcijas laikā daļa bibliotēkas krājuma, kura netiek tik aktīvi izmantota, 
atrodas datorizētā krātuvē, un ir pieejama studentiem pēc pieprasījuma. 
 
 ViA bibliotēka 

(brīvpieejas fonds) 
VAK (ViA 
bibliotēkas krātuve) 

kopā 
Eksemplāri 16369 4511 20880 
Nosaukumi 10419 1392 11811 
 
VIA abonētās datu bāzes.  
Pilntekstu datu bāzes:  
Emerald  
SpringerLink  
SAGE 
EBSCO. 
 
Vēl pieejamas Eiropa.lv, likumi.lid.lv, LETA, nozare.lv, NAIS, „LURSOFT” laikrakstu arhīvs 
un arī izdevumu  The Baltic Times, ЧАС, Dienas Bizness, Latvijas Vēstnesis elektroniskā 
versija. Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku lasītājiem pieejama arī datu bāze Letonika. Minētās 
datu bāzes ir pieejamas no visiem Vidzemes Augstskolas datu pārraides tīklā strādājošajiem 
datoriem. Virknei datu bāžu ir iespējams piekļūt, saņemot īpašu atļauju: NAIS, Latvijas 
Vēstnesis, Dienas Bizness un citas.  
 
Bibliotēkā pieejams pastāvīgais un bezvadu Interneta pieslēgums. 
 
ViA bibliot ēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas 
sistēmu ALISE. No 2006. gada janvāra ir pieejama i-bibliotēka, kas dod iespēju no Valmieras 
integrētās bibliotēkas elektroniskā kataloga veikt grāmatu pasūtīšanu, pieteikties rindā uz jau 
izsniegtām grāmatām, prasīt grāmatu termiņu pagarinājumu, apskatīt datus par izsniegtajām/ 
laikā nenodotajām/ rezervētajām grāmatām. Tas ļauj studentiem efektīvāk izmantot bibliotēkas 
krājumu. Informācija par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir atrodama 
Vidzemes Augstskolas mājas lapā, sadaļā „Bibliot ēka”. 
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5.7. Ārējie sakari 
 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātei turpinās sadarbība ar vairākām augstskolām ASV: 
Rutgers universitāti, Viskonsinas universitāti Medisonā, kas paver plašas iespējas savstarpējai 
pasniedzēju apmaiņai, vadošo ārvalstu pieredzes apguvei biznesa vadības pasniegšanas jomā.  
Starptautiskā sadarbība ir svarīgs profesionālās pilnveides faktors, tā ir aktīvs instruments, kas 
nodrošina mācību kvalitāti studiju procesā. ViA atbalsta studentu iniciatīvu iegūt daļu no 
izglītības ārzemēs, un tur iegūtos kredītpunktus ieskaitīt kopējā izglītības grādā.  
 
Ārvalstu sadarbības augstskolās apgūtie mācību priekšmeti un iegūtie kredītpunkti tiek salāgoti 
ar Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes studiju programmu un kredītpunktu sistēmu. Pirms 
došanās studēt uz ārzemēm studenti kopā ar fakultātes vadību izlemj, kādus studiju kursus tur 
apgūt, lai tie atbilstu BVV studiju programmai. 
 
Socrates/Erasmus programma 
Programmas mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un piešķirt tai Eiropas dimensiju, 
veicinot starptautisko sadarbošanos starp augstskolām, sekmējot studentu un mācībspēku 
mobilitāti Eiropā un dodot ieguldījumu kvalifikāciju un studiju akadēmiskajā atzīšanā un 
caurspīdīgumā. 
 
Erasmus programmas mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un piešķirt tai Eiropas 
dimensiju, veicinot starptautisko sadarbību starp augstskolām, sekmējot studentu un mācībspēku 
mobilitāti Eiropā un dodot ieguldījumu kvalifikāciju un studiju akadēmiskajā atzīšanā un 
caurspīdīgumā. 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātei Erasmus programmas ietvaros ir sadarbība ar šādām 
augstskolām: 

Npk Valsts Augstskola 
1. Austrija Universität Klagenfurt 
2. Igaunija Tallinn University of Technology, Kuressaare College 
3. Islande University of Iceland 
4. Itālija Universita Politecnica Delle Marche 
5. Lietuva Klaipeda Business College 
6. Lietuva Vilnius Law and Business College 
7. Norvēģija Lillehammer Universtiy College 
8. Somija Haaga Helia University of Business and Applied Sciences 
9. Somija Laurea University of Aplied Sciences 
10. Somija South Carelia Polytechnic 
11. Spānija Universidad de a Coruna 
12. Vācija International University in Germany 
13. Vācija Ernst-Moritz- Arndt- Universität Greifswald 
14. Vācija Universität Manheim 
15. Zviedrija Växjö University 
16. Zviedrija Karlstad University 
17. Zviedrija Mittuniversitetet 
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2008./2009. studiju gadā ārzemēs Socrates/Erasmus apmaiņas programmas ietvaros plānots 
piedāvāt iespējas iziet praksi 3 studentiem: 

Npk Uzvārds Vārds Prakses vieta Valsts Mobilit ātes 
veids 

1. Bičkovs Māris Vita-Kurhotel Betriebs BMBH Austrija Prakse 
2. Dreiblate Una Lofotr Viking Museum  Norvēģija Prakse 
3. Tīsiņa Līga Trevor Hall Farm Anglija Prakse 

 

Sākot ar 2007./2008. gadu Erasmus programmas ietvaros tiek piedāvāta iespēja arī augstskolas 
personālam un mācībspēkiem doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz ārzemēm. 2007./ 2008. ak.g. 
no Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes pieredzes apmaiņā devās 3 darbinieki: 
 
Npk Vārds Uzvārds Uzņemošā iestāde Valsts 
1 Sarmīte Rozentāle International University in Germany Vācija 
2 Vija Melbārde International University in Germany Vācija 

3 Aigars Andersons 
lekciju kursa „Business in Baltic 
States”nolasīšana Lillehammeres augstskolā   Norvēģija 

 
2008./2009. akadēmiskajā gadā Erasmus programmas ietvaros BVEF uzņēma arī viesprofesorus 
Erasmus programmas ietvaros, kas lasīja lekcijas BVEF studentiem: no Klaipēdas Biznesa 
koledžas ( Lietuva) un Maskavas Pilsētas Pedagoģijas Universitātes ( Krievija). 
Studiju programmas ietvaros tiek uzaicināti arī nozares profesionāļi un eksperti. 

5.7.1. Saist ība ar darba dev ējiem 
 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātei ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Vidzemes 
reģiona, kā arī ar daudziem republikas vadošajiem uzņēmumiem, pašvaldībām un valsts 
institūcijām. Uzņēmēji labprāt nodrošina nodaļas studentiem iespējas iziet prakses savā 
uzņēmumā, veidojot tik nepieciešamo praktisko saikni ar reālo biznesu. Domājot par Biznesa 
vides vadības maģistratūras studentiem, tieši šobrīd tiek papildināta un pilnveidota prakšu vietu 
datu bāze, jo studentu prakses ir ieplānotas 2008/ 2009.mācību gadā. 
 
BVEF prakses līdz šim ir veiksmīgi noritējušas un tiek plānotas vairāk nekā 70 organizācijās, tai 
skaitā: 
• Banku sektorā - A/S SEB banka, A/S NORD/LB Latvija, A/S Swedbanka, A/S Parex banka, 

A/S Latvijas Krājbanka, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus 
analīzes daļa, VAS Hipotēku banka, SIA Hipotēku bankas finansu konsultāciju centrs. 

• Valsts pārvaldības iestāžu sektors - Finanšu ministrijas Grāmatvedības metožu analīzes un 
koordinācijas departaments, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas 
nodaļa, Valmieras filiāle, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa. 

• Privāto uzņēmumu sektors - A/S Valmieras Piens, A/S Rankas piens, A/S Dati, A/S 
Lattelekom, A/S Valmieras stikla šķiedra, A/S Cēsu alus, AAS ERGO Latvija, A/S BTA, 
A/S Latvijas Valsts meži, SIA Siemens, SIA Microsoft Latvia, SIA Biznesa konsultāciju 
centrs, SIA Valmieras Mēbeles, SIA Kesko Food, SIA SCO Centrs, A/S Valpro Corp. 

• Pašvaldību iestāžu sektors - VTU Valmiera, Valmieras pilsētas dome, Vidzemes 
Uzņēmējdarbības Atbalsta Centrs, Smiltenes pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļa. 
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Prakšu devēji l īdz šim ir norādījuši, ka studenti labi ir parādījuši savas zināšanas biznesa vadībā, 
izrādījuši iniciatīvu un spējuši veikt uzticētos darba pienākumus gan individuāli, gan veiksmīgi 
iekļaujoties komandas darbā. 
Prakšu devēju atsauksmes tiek apkopotas un izvērtētas BVEF domes sanāksmēs, ieteikumi un 
kritika ņemti vērā, sagatavojot studentus nākamajām praksēm. 

Par pierastu situāciju jau ir kļuvis tas, ka BVEF studenti bieži saņem reģiona uzņēmēju un valsts 
institūciju daudzveidīgus un labi apmaksātus darba piedāvājumus, kas ļauj secināt, ka studējošo 
akadēmiskā sagatavotība atbilst tirgus prasībām. 
 
Bez tam, ViA studentiem ir iespējas praktizēties arī ārvalstīs. Ārzemju prakses galvenais mērķis 
ir iepazīstināt studentus ar dažādiem līderības un cilvēkresursu menedžmenta veidiem Eiropas 
uzņēmumos. Tādejādi studenti gūst plašākas zināšanas par uzņēmumu vadīšanu no cilvēkresursu 
menedžmenta skatu punkta. Prakse ir lieliska iespēja studentiem salīdzināt viņu pieredzi biznesa 
vadības jomā Latvijas un Eiropas uzņēmumos. Šāda veida salīdzinošā analīze un no tās izrietošie 
secinājumi noderēs studentu nākotnes biznesa aktivitātēm, kā arī būs labs novērtējums viņu 
izpratnei par augstskolā apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām. 
 

5.7.2. Sadarb ība ar l īdzīgām studiju programm ām Latvij ā un ārvalst īs 
 
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā 

Latvijā ir vairākas augstskolas, kur tiek piedāvātas maģistra studiju programmas vadības 
zinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā, biznesa vadībā, u.c. 

Sadarbības partneris Banku Augstskola, ar kuru ir noslēgta starpaugstskolu vienošanās.  

Vidzemes Augstskolas Biznesa vides vadības studiju programmai un Banku Augstskolas (BA) 
maģistra studiju programmai ir līdzīgs klātienes studiju ilgums – 1,5 gadi. 

5.tabula 

Banku augstskolas un Vidzemes Augstskolas maģistra studiju programmu kursi 

 
Banku augstskolas profesionālā maģistra 
studiju programmas "Uzņēmējdarb ības 
vadīšana" programma 

Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un 
ekonomikas fakultātes profesionālā 
maģistra studiju programmas „Biznesa 
vides vadība” programma 

A un B daļas kursi 

Finanšu un vadības grāmatvedība Korporatīvās un publiskās finanses 

Uzņēmumu finanšu vadība Cilvēkresursu attīstība 

Risku vadīšana Inovatīvie vadības procesi 

Ekonomika vadītājiem Uzņēmējdarbības vide 

Organizāciju līderība mainīgajā biznesa vidē Organizāciju psiholoģija 

Mārketinga vadīšana Projektu vadības stratēģijas 

Globālo stratēģiju vadīšana Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs 
Likumdošana biznesā Modernās loģistikas sistēmas 

Projektu izstrāde un vadība Globālais mārketings (spec. I) 

Pētnieciskās metodes biznesā Mūsdienu mārketinga stratēģijas (spec. I) 

Informācijas sistēmu vadīšana pārmaiņu Reklāmas tendences (spec. I) 
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apstākļos 

Patērētāju uzvedība Klientu attiecību vadība (spec. I) 

Starpkultūru saskarsme E-komercija un bizness (spec. I) 

 Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija 
(spec. II) 

 Sociālā psiholoģija biznesā (spec. II) 

 Biznesa procesu imitāciju modelēšana (spec. 
II) 

 Privātā un publiskā partnerība (spec. II) 

 Ekonomisko procesu analīze (spec. II) 

C daļas jeb izvēles kursi 

Zināšanu vadīšana Salīdzinošā publiskā politika 

Loģistika ES attīstība un tendences 

Uzņēmumu vērtēšana Mūsdienu praktiskā filozofija 

Korporatīvā sociālā atbildība Produkta virzīšanas metodes un pielietojums 

 Reģionālās attīstības tendences 

 

Sekmīgi absolvējot BA maģistra profesionālo studiju programmu "Uzņēmējdarbības vadīšana", 
tāpat kā ViA BVV programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts maģistra diploms uzņēmējdarbības 
vadīšanā, kas ļauj turpināt studijas doktorantūrā. 
Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs skatīt 6. tabulā. 
Tabulā ir apskatītas maģistra programmas Dānijā, Anglijā (Apvienotā Karaliste), Igaunija, 
Lietuva, Austrālija, ASV, Singapūra. Programmas salīdzināšanai tika izmantotas no valstīm 
dažādās pasaules malās, lai izprastu un salīdzinātu izglītības iespējas un izmantotu jau esošo 
pieredzi, veidojot un attīstot BVV studiju programmu 

5.7.3. Akad ēmiskais person āls, kas str ādājis ārvalstu izgl ītības iest ādēs vai veicis 
zinātnisko vai p ētniecisko darbu ārvalst īs 
 

BVEF atbalsta mācībspēku kvalifikācijas celšanu, veicinot piedalīšanos pētnieciskajos projektos, 
mācībspēku apmaiņu, atbalstot lietišķos pētījumus, tālākas akadēmiskās studijas, kursu un 
semināru apmeklēšanu. BVEF mācību spēkiem ir iespējas stažēties mūsu valsts augstskolās, un 
ārvalstīs. 

Dalība zinātniskajos projektos 

Vairāki BVEF docētāji ir iesaistīti sadarbības augstskolu zinātniskajos projektos: 
- dalība PHARE projektā Sievietes līdzdalība Eiropas dialogā par nodarbinātības stratēģijām; 
- dalība ESF 3.2.3.2. projektā Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas 

sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā; 
- vadība Eiropas Sociālā Fonda projektu programmā Konsultācijas un apmācība 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai. 
- dalība ESF fonda projektā “Pašiniciatīvas un pašnodarbinātības veicināšana Latgales 

pierobežā- efektīva sociālās atstumtības samazināšanas aktivitāte”; 
- dalība ESF projektā “Jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana kokapstrādes nozarē 

Latvijā”.  



6. tabula 
Studiju programmu salīdzinājums ar citu ārvalstu augstskolu Biznesa vadības maģistra programmām 

 
Augstskolas nosaukums, 

mājas lapas adrese 
Valsts Programmas 

nosaukums 
Ilgums Programmas studiju kursi 

Arhus School of Business, 
www.asb.dk 

Dānija Maģistra studiju 
programma Mārketingā 
(Master of Science in 
Marketing) 

1,5 gadi 
jeb 4 
semestri 

Pētījumu metodes, Rūpnieciskā ekonomika, Ekonomiskā 
psiholoģija, Komunikācija, Attiecības ar klientiem, to vadīšana, 
Inovācijas, Izplatīšanas ķēžu un tīklu vadīšana, Cenošanas 
stratēģija, Mārketinga vadība un stratēģija. 

Vestminsteres universitāte, 
www.wmin.ac.uk  

Apvienotā 
Karaliste 
(UK) 

Maģistra programma 
Biznesa vadībā (Master 
of Business 
Administration) 

1 gads Ekonomika, valdība un biznesa vide, Korporatīvā pārvaldība un 
Korporatīvā sociālā atbildība, Uzskaite un finansu vadība, 
Organizācijas un cilvēku vadība, Informācijas un operatīvā vadība, 
Mārketinga stratēģijas un klientu apkalpošana, Datu analīze 
biznesam, Līderība un profesionālā izaugsme, Stratēģiskā vadība, 
Pārmaiņu vadība 

Tallinas Tehnoloģiskā 
universitāte, Ekonomikas 
un biznesa administrācijas 
skola, www.ip.ttu.ee  

Igaunija Maģistra programma 
starptautiskā biznesa 
vadībā (Master of 
International Business 
Administration) 

2 gadi Igauņu kultūra un valoda, Biznesa informācijas sistēmas, 
Starptautiskā ekonomika, Starptautiskais bizness, Statistiskā 
analīze, Starptautiskā uzskaite, Stratēģiskā vadība, Biznesa ētika, 
Projekta vadība, ES likumdošana, Rūpnieciskais mārketings, 
Korporatīvās finanses, Riska un drošības vadības ekonomika, 
Baltijas valstu ekonomikas, Krievijas ekonomika, ES ekonomika, 
Starptautiskie nodokļi, Mazo un vidējo biznesu organizācija, 
Informācijas tehnoloģija, E-komercijas attīstība 

Vi ļņas universitāte, 
ekonomikas fakultāte, 
www.ef.vu.lt  

Lietuva Maģistra programma 
Biznesa vadībā (Master 
of Business 
Administration) 

2 gadi Grāmatvedības uzskaite un audits, Ražošanas vadība, Ekonomikas 
informātika, Personāla vadība, Komercija, Pakalpojumu vadība, 
Apdrošināšanas vadība, Komerciālās kvalitātes vadība, 
Starptautiskais bizness, Biznesa vadība 
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6. tabulas turpinājums 
 
RMIT University, 
www.rmit.edu.au  

Austrālija Maģistra programma 
Biznesa vadībā (Master 
of Business 
Administration) 

1 gads jeb 
3 semestri 

Bizness globālā kontekstā, Līderība un vadība, Mārketinga vadība, 
Cilvēku, attiecību un snieguma vadība, Stratēģijas radīšana, 
Bizness un ekonomiskā analīze, Finanses un uzskaite biznesa 
lēmumiem, Stratēģijas ieviešana, Jaunā līderība un organizatoriskā 
transformācija, Zināšanu vadība, Uzņēmējdarbība un jaunie 
sadarbības veidi. 

Upper Iowa University, 
www.uiu.edu  

ASV Maģistra programma 
Biznesa vadībā (Master 
of Business 
Administration) 

Ne ilgāk 
kā 5 gadu 
laikā 

Universitāte nodrošina savus studentus ar jaunāko teorijā, 
jaunākajām koncepcijām un mācību modeļiem, ko ir nepieciešams 
apgūt, lai viņi spētu labāk uzņemties līdera vadību savās 
organizācijās. Uzsvars tiek likts uz Grāmatvedības uzskaiti, 
Korporatīvo finansu vadību, Globālo biznesu, Cilvēkresursu 
vadību, organizācijas attīstību un kvalitātes vadību. 

Upper Iowa University, 
www.uiu.edu  

ASV Maģistra programma 
Publiskā vadībā (Master 
of Public 
Administration) 

Ne ilgāk 
kā 5 gadu 
laikā 

Universitāte nodrošina savus studentus ar jaunāko teorijā, 
jaunākajām koncepcijām un mācību modeļiem, ko ir nepieciešams 
apgūt, lai viņi spētu labāk uzņemties līdera vadību sabiedriskajā 
sektorā vai nevalstiskajās organizācijās, ar uzsvaru uz Veselības un 
Sadzīves pakalpojumiem, Iekšzemes drošību, Likumdošanas 
administrācijas pakalpojumiem, Sabiedriskā sektora personāla 
vadību. 

Nanyang Technological 
University, NTU, 
www.ntu.edu.sg  

Singapūra Maģistra programma 
Biznesa vadībā (Master 
of Business 
Administration) 

1,5 gadi Organizācijas vadība, Līderība un komandas vadība, Stratēģija un 
pārrunas, Tehnoloģijas un darbību vadība, Mārketinga vadība, 
Finanses un uzskaite,  

 
 
 
 



 
 

5.7.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programm ā 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte ir iesaistījusies Atvērtās sabiedrības institūta 
Augstākās izglītības atbalsta programmā. Tas dod plašas iespējas studentiem un mācībspēkiem 
piedalīties dažādās mobilitātes un apmaiņas programmās Austrumeiropā un NVS valstīs. 
 

6. Studiju programmas att īst ības pl āns 
 
 
Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas: 
• Studiju programmā līdzsvarotās proporcijās ir apvienotas teorētiskās zināšanas un 

praktiski orientēti studiju kursi. Tas ļaus absolventiem pēc studiju noslēguma sekmīgi 
veidot un tālāk attīstīt profesionālo karjeru. 

• Programma ir veidota ņemot vērā tirgus ekonomikas un uzņēmējdarbības vajadzības un 
attīstības tendences. 

• Programmai ir izveidota sistēma, kas ļauj kontrolēt studiju kvalitāti. 
• Studentiem ir pieejama mūsdienīga un strauji augoša bibliotēka, aizvien pieaugoša 

interneta datu bāze. 
 
Galvenās problēmas, kas risināmas studiju programmas tālākā attīstības gaitā : 
 

Risinājumi Izpildes laiks 
• Jāseko un jāveicina sekmīga maģistra darbu izstrāde un 

aizstāvēšana. 
2009/2010 

• Īpaša vērība jāveltī kursu un lekciju materiālu 
pilnveidošanai un uzlabošanai. 

2009 

• Jāsekmē programmas realizācijā iesaistīto docētāju 
promocijas darbu sekmīga pabeigšana. 

2009/2010 

• Akt īvi jāpopularizē paplašinātās programmas iespējas 
potenciālo maģistrantu vidū, izmantojot līdzās 
tradicionāliem piesaistīšanas veidiem arī jauno 
tehnoloģiju iespējas. 

2009 

• Jāturpina un tālāk jānostiprina sadarbība ar privātā un 
valsts sektora darba devēju pārstāvjiem. 

2009/2010 

• Jāveicina docētāju un studentu iesaistīšanos nozares 
pētnieciskos projektos kā augstskolas, tā reģionālā 
līmenī. 

2009/2010 

• Jānodibina partnerattiecības ar ES valstu augstskolām, 
kuras īsteno līdzīgas studiju programmas. 

2009/2010 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMI 



 

 

Pielikums Nr. 1 
 

Maģistra studiju programmas “Biznesa vides vadība” saturs un studiju plāns 
 

 
Kursa nosaukums  KP Docētājs Pārbaudes 

forma  
Studiju plāns pa 
semestriem (KP) 

Obligātie studiju kursi (A da ļa) 46 KP 
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (vismaz 7 KP) 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 
Korporatīvās un publiskās finanses 4 Dr. S.Rozentāle Eksāmens 4   
Modernās loģistikas sistēmas 2 Dr. E.Ginters Eksāmens 2   
Uzņēmējdarbības vide 2 Dr. M.Leščevica Eksāmens 2   
Cilvēkresursu attīstība 4 Mag. J. Sokolova Eksāmens 4   
 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (vismaz 5 KP) 
Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs 2 Dr. S.Cakula Eksāmens 2   
Projektu vadības stratēģijas 2 Mag. I. Puķīte Eksāmens 2   
Inovatīvie vadības procesi 2 Mag. 

A.Andersons 
Eksāmens 2 

  
 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kurs (vismaz 2 KP) 

Organizāciju psiholoģija 2 Dr.L.Latsone Eksāmens 2   
 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 KP 
Prakse 6  Aizstāvēšana  6  
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra izstrādāšana un aizstāvēšana apjoms (vismaz 20 KP) 
Maģistra darbs 20  Aizstāvēšana   20 
 

(B daļa) 14KP, Ierobežotās izvēles studiju kursi 10 KP un izvēles kursi 4 KP 
1.specializācija: Mārketinga vadība 

Globālais mārketings 2 Mag. R. Cāne Eksāmens  2  
Mūsdienu mārketinga stratēģijas 2 Mag. I. 

Dmitričenko 
Eksāmens 

 2  
Reklāmas tendences 2 Mag. E.Zēģele Eksāmens  2  
Klientu attiecību vadība 2 Mag. R. Cāne Eksāmens  2  
E- komercija un bizness 2 Mag. 

A.Andersons 
Eksāmens 

 2  
 

2.specializācija: Publiskās un privātās partnerības  vadība 
Sociālā psiholoģija biznesā 2 Dr.L.Latsone Eksāmens  2  
Biznesa procesu imitāciju 
modelēšana 

2 Dr. E.Ginters Eksāmens 
 2  

Valsts pārvaldes un pašvaldību 
organizācija 

2 Mag. I. Puķīte Eksāmens 
 2  

Privātā un publiskā partnerība 2 Mag. 
J.Rozenbergs 

Eksāmens 
 2  

Ekonomisko procesu analīze 2 Mag. 
V.Melbārde 

Eksāmens 
 2  

 
Izvēles kursi  4KP 

Salīdzinošā publiskā politika 2 Dr. F.Rajevska Eksāmens  2  



 

 

ES attīstība un tendences 2 Mag. M.Siņicins Eksāmens  2  
Mūsdienu praktiskā filozofija 2 Mag.A.Zunde Eksāmens  2  
Preču virzīšanas metodes un 
pielietojums 

2 Mag. E.Zēģele Eksāmens  
2  

Reģionālās attīstības tendences 2 Dr. A.Līviņa Eksāmens  2  
Kopā 60  20 20 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pielikums Nr. 2 
 

Vidzemes Augstskolas  
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 

Profesionālās maģistra studiju programmas 
„Biznesa vides vadība”, 

1.specializācijas „Mārketinga vadība” 
Prakses nolikums 

 
Vispārējie noteikumi 
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta mācību prakse, Vidzemes Augstskolas 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Biznesa 
vides vadība”, specializācijas “Publiskās Mārketinga vadība” profesionālajās studiju 
programmās;  

Prakse ir profesionālo maģistra studiju programmu neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir 
nostiprināt un papildināt studējošā zināšanas, kā arī pilnveidot viņu profesionālās prasmes un 
kompetences atbilstoši konkrētās profesijas prasībām; 

Prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmās un saistīts ar katras studiju grupas 
semestra studiju grafiku; 

Prakses laikā studējošais pārstāv Vidzemes Augstskolu, kvalitatīvi veicot paredzētos prakses 
uzdevumus un parāda patstāvību, sagatavotību, zināšanas un iemaņas, kā arī iegūst materiālus 
kvalifikācijas darba izstrādei, neizpaužot trešajām personām Prakses vietā iegūto konfidenciālo 
informāciju; 

Prakses vietu studējošais izvēlas patstāvīgi. Prakses organizēšanā piedalās Vidzemes 
Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes apstiprinātais prakses vadītājs, prakses 
vadītājs no uzņēmuma puses un pats studējošais.  

 

Prakses mērķis: Nodrošināt iespēju papildināt darba pieredzi un attīstīt vadītāja darba iemaņas 
valsts, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos un organizācijās. Pēc iespējas plašāk 
iepazīties ar sadarbības organizāciju starp publisko un privāto sektoru, uzņēmumu vadības 
formām un praktiski veicamajiem uzdevumiem. Rast saikni starp profesionālā maģistra studiju 
programmā apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktisko uzņēmumu vadību.  

 
Prakses laiks: sešas nedēļas (6 kredītpunkti)  
 
Prakses vietas pienākumi:  

1. Uzņēmums vai organizācija nosaka praktikantam konkrētu  kontaktpersonu  - prakses  
vadītāju.  

2. Prakses vadītāja uzdevums ir uzņemties atbildību par to, lai prakses programma tiktu 
veidota saskaņā ar šo nolikumu. Prakses vadītājs kopīgi ar praktikantu, uzsākot praksi, 
vienojas par tajā veicamajiem uzdevumiem. Praktikanta uzdevumus prakses laikā 
nosaka no organizācijas vai uzņēmuma specifika. 

3. Prakses vadītājs uzņemas starpnieka lomu starp uzņēmumu/ organizāciju un Vidzemes 
Augstskolu. Prakses vadītājs prakses noslēgumā dod rakstisku atsauksmi par studenta 
darbību prakses laikā, aktivitāti un specifisko uzdevumu (ja tādi ir) izpildes kvalitāti.  

 
Darba alga: pēc vienošanās  
 



 

 

Praktikanta pienākumi:  
1. Veikt uzticētos darba pienākumus, ja nepieciešams, tad kopā ar pieredzējušu darbinieku. 
2. Regulāri tikties ar prakses vadītāju, lai analizētu prakses gaitu. 
3. Praktikants iekļaujas vispārējā uzņēmuma vai organizācijas darba kārtībā, izņemot 

gadījumos, kad uzņēmuma vadība izlemj citādi.  
4. Praktikantam nav saīsināts darba laiks vai kādas citas atlaides viņa pienākumu veikšanā 

attiecībā pret uzņēmumā strādājošiem.  
5. Prakses gaitā students sagatavo prakses atskaiti, to sagatavojot students respektē 

uzņēmuma/organizācijas komercnoslēpumus. 
 
Prakses vērt ējums: prakse tiek publiski aizstāvēta norādītajā datumā, iesniedzot prakses 
atskaiti. Prakse tiek novērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.   
 
 
 

Pielikums Nr.2.1 
Prakses programma 

 
Prakses ilgums: 6 nedēļas (6 KP) 
 
Prakses uzdevumi: 
 

1. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes attīstības stratēģiju; 
2. Izvērtēt personāla, mārketinga, finansu un ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas politiku 

uzņēmumā/iestādē; 
3. Izvērtēt sadarbības politiku ar citiem sektoriem; 
4. Novērtēt ekonomisko procesu būtību; 
5. Veikt uzņēmuma tirgus pozīcijas analīzi un perspektīvas novērtējumu; 
6. Novērtēt uzņēmuma mārketinga pasākumus, to atbilstību mērķiem un stratēģijai; 
7. Precizēt un noteikt uzņēmuma produkcijas mērķa klientu grupas; 
8. Novērtēt un dot priekšlikumus uzņēmuma izmantotām mārketinga stratēģijām; 
9. Izstrādāt priekšlikumus mārketinga stratēģijas plānošanas, organizēšanas vai ieviešanas 

stadiju uzlabošanai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pielikums Nr.2.2 

Prakses atskaites saturs 
 

Prakses atskaite ietver sevī šādas sastāvdaļas: 
 
� Prakses vietas uzņēmuma/iestādes vispārējs raksturojums (iekšējās un ārējās vides 

analīze); 
� Uzņēmuma/iestādes produktu raksturojums; 
� Konkurentu raksturojums un analīze; 
� Patērētāju (mērķauditorijas) analīze; 
� Prakses vietā veikto darba uzdevumu apraksts; 
� Praktikanta veikto pētījumu analīze, atbilstoši programmai; 
� Uzņēmuma/iestādes darbības novērtējums; 
� Secinājumi par uzņēmuma/iestādes saimniecisko darbību; 
� Priekšlikumi uzņēmuma/iestādes darbības uzlabošanai. 

 
Prakses atskaitē jāietver teorētiskā sadaļa, kas pamato piedāvātos priekšlikumus 
uzņēmuma/iestādes darbības uzlabošanai un jānorāda atsauces uz izmantotajiem literatūras 
avotiem. 
 



 

 

Pielikums Nr.2.3 
 

Norādījumi prakses atskaites sagatavošanai  
(PRAKSES ATSKAITES SATURS) 

 
 Atskaiti par praksi sastāda un noformē saskaņā ar šiem norādījumiem un prakses darba 
uzdevumiem. 
 Atskaitē var tikt izmantoti visi prakses laikā iegūtie materiāli- kā tieši darba vietā, tā arī 
informācija, kura tiek iegūta no uzņēmuma dokumentācijas (ar uzņēmuma vadības atļauju). 
Students var plaši izmantot arī citus informācijas avotus- grāmatas, periodisko literatūru, 
zinātniskās publikācijas, programmas, informāciju par citām līdzīga veida organizācijām, lai 
pamatotu savus konstatējumus, secinājumus un priekšlikumus. 
 Atskaiti vēlams ilustrēt ar dažāda veida faktoloģisko materiālu - datiem, tabulām, 
grafikiem un cita veida  ilustrācijām. 
 Pie atskaites sagatavošanas jāizvairās no vispārējiem, nekonkrētiem aprakstiem, kā arī 
no prakses mērķim un uzdevumiem neatbilstošu tēmu apskatīšanas.  
 Atskaite nedrīkst sastāvēt tikai no esošo faktu konstatēšanas. Studentam visi fakti 
jāizanalizē, jāapstrādā, izmantojot savas studiju procesa gaitā iegūtās zināšanas un zinātniskās 
literatūras aprakstus, jāformulē savas idejas, priekšlikumi, ierosinājumi organizācijas darba 
pilnveidošanai, vēlams, iesniedzot šos priekšlikumus arī uzņēmuma vadībai. 
 
Atskaite iekļauj sevī šādas galvenās sastāvdaļas: 
 
� Ievads 
� Prakses vietas uzņēmuma/iestādes vispārējs raksturojums (iekšējās un ārējās vides 

analīze); 
� Uzņēmuma/iestādes produktu raksturojums; 
� Konkurentu raksturojums un analīze; 
� Patērētāju (mērķauditorijas) analīze; 
� Prakses vietā veikto darba uzdevumu apraksts; 
� Praktikanta veikto pētījumu analīze (organizāciju psiholoģiskais klimats; sadarbības 

procesu apraksts un modelēšana, ekonomisko procesu analīze, personāla aptauja u.c.); 
� Uzņēmuma/iestādes darbības novērtējums; 
� Secinājumi par uzņēmuma/iestādes saimniecisko darbību; 
� Priekšlikumi uzņēmuma/iestādes darbības uzlabošanai; 
� Bibliogrāfija; 
� Pielikumi. 

 
 Atskaite tiek noformēta atbilstoši šajos norādījumos noteiktajām prasībām. Atskaitei 
obligāti jāsatur: 
standarta titullapu; 
satura rādītāju; 
lappušu numerāciju; 
pareizu bibliogrāfijas avotu noformējumu; 
atskaites tekstu. 
 Atskaitei tiek rekomendēts pievienot savāktos papildus materiālus, kuri var būt lietderīgi 
tālākajam studiju procesam, zinātniskajam darbam, gada darbu vai diplomdarbu sagatavošanai. 
Šo materiālu forma, izmēri, veidi netiek reglamentēti, bet tiem jābūt sakopotiem loģiskā secībā, 
numurētiem un sašūtiem kopā. 
 
 

 



 

 

Pielikums Nr. 2.4 
 

PRAKSES ATSKAITES NOFORMĒJUMS 
  
Prakses atskaites noformējuma prasības:  
 
� A4 formāts;  
� atkāpes: no lapas kreisās malas - 30 mm, no labās - ne mazāk kā 15 mm, no augšējās un 

apakšējās malas ne mazāk kā 20 mm;  
� brīva burtu izvēle, izmērs 12, virsrakstiem - 14 bold.  
� atstarpe starp rindiņām - standarts (single);  
� starp virsrakstu un tekstu - brīva rindkopa.  

 
Prakses atskaites apjoms: 10 – 12 lpp. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pielikums Nr.2.5 
 

PRAKSES VIETAS ATSAUKSME 
 
No _________līdz _________Jūsu uzņēmumā/iestādē________________________________ 
           (datums)            (datums)                                                                            (uzņēmuma/iestādes nosaukums) 
 
praksē strādāja Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 
___. kursa maģistrants(-e)______________________________________________________ 

             (vārds, uzvārds) 
 
Lai praksē pavadītais laiks būtu abpusēji izdevīgs, kā arī plānojot iespējamo turpmāko sadarbību, 
lūdzam atbildēt uz dažiem jautājumiem. 
 
KĀ JŪS VĒRTĒJAT PRAKTIKANTA /-ES/: 

-sākotnējās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas (atzīmējiet ar krustiņu): 
�ļoti labas 
�labas 
�apmierinošas 
�neapmierinošas 
Lūdzu, raksturojiet konkrētāk___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

-attieksmi pret veicamo darbu: 
�ļoti laba 
�laba 
�apmierinoša 
�neapmierinoša 
Lūdzu, norādiet, kurus no praktikantam(-ei) uzticētajiem darbiem, viņš(-a) veica vislabāk: 
 
 
 

 
-spēju iejusties darba kolektīvā, sastrādāties ar citiem: 

�ļoti laba 
�laba 
�apmierinoša 
�neapmierinoša 
Lūdzu raksturojiet konkrētāk____________________________________________________ 
 
 
Jūsu ieteikumi prakses organizācijai vai Jūsu praktikantam/-ei/? 
 
 
 
Pateicamies par sadarbību! 

Prakses vadītājs:  _______________________________ 
Kontaktadrese:  ________________________________ 

Zīmoga vieta             E - pasts:  _____________________________________ 
Tālrunis:  ______________________________________ 

Datums:_________               
 
 
 
 
 



 

 

Pielikums Nr.3 
 

Vidzemes Augstskolas  
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 

Profesionālās maģistra studiju programmas 
„Biznesa vides vadība”, 

2.specializācijas „Publiskās un privātās partnerības vadība” 
Prakses nolikums 

 
Vispārējie noteikumi 
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta mācību prakse, Vidzemes Augstskolas 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Biznesa 
vides vadība”, specializācijas “Publiskās un privātās partnerības vadība” profesionālajās studiju 
programmās;  

Prakse ir profesionālo maģistra studiju programmu neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir 
nostiprināt un papildināt studējošā zināšanas, kā arī pilnveidot viņu profesionālās prasmes un 
kompetences atbilstoši konkrētās profesijas prasībām; 

Prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmās un saistīts ar katras studiju grupas 
semestra studiju grafiku; 

Prakses laikā studējošais pārstāv Vidzemes Augstkolu, kvalitatīvi veicot paredzētos prakses 
uzdevumus un parāda patstāvību, sagatavotību, zināšanas un iemaņas, kā arī iegūst materiālus 
kvalifikācijas darba izstrādei, neizpaužot trešajām personām Prakses vietā iegūto konfidenciālo 
informāciju; 

Prakses vietu studējošais izvēlas patstāvīgi. Prakses organizēšanā piedalās Vidzemes 
Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes apstiprinātais prakses vadītājs, prakses 
vadītājs no uzņēmuma puses un pats studējošais.  

 

Prakses mērķis: Nodrošināt iespēju papildināt darba pieredzi un attīstīt vadītāja darba iemaņas 
valsts, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos un organizācijās. Pēc iespējas plašāk 
iepazīties ar sadarbības organizāciju starp publisko un privāto sektoru, uzņēmumu vadības 
formām un praktiski veicamajiem uzdevumiem. Rast saikni starp profesionālā maģistra studiju 
programmā apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktisko uzņēmumu vadību.  

 
Prakses laiks: sešas nedēļas (6 kredītpunkti)  
 
Prakses vietas pienākumi:  

1. Uzņēmums vai organizācija nosaka praktikantam konkrētu  kontaktpersonu  - prakses  
vadītāju.  

2. Prakses vadītāja uzdevums ir uzņemties atbildību par to, lai prakses programma tiktu 
veidota saskaņā ar šo nolikumu. Prakses vadītājs kopīgi ar praktikantu, uzsākot praksi, 
vienojas par tajā veicamajiem uzdevumiem. Praktikanta uzdevumus prakses laikā 
nosaka no organizācijas vai uzņēmuma specifika. 

3. Prakses vadītājs uzņemas starpnieka lomu starp uzņēmumu/ organizāciju un Vidzemes 
Augstskolu. Prakses vadītājs prakses noslēgumā dod rakstisku atsauksmi par studenta 
darbību prakses laikā, aktivitāti un specifisko uzdevumu (ja tādi ir) izpildes kvalitāti.  

 
Darba alga: pēc vienošanās  
 



 

 

Praktikanta pienākumi:  
1. Veikt uzticētos darba pienākumus, ja nepieciešams, tad kopā ar pieredzējušu darbinieku. 
2. Regulāri tikties ar prakses vadītāju, lai analizētu prakses gaitu. 
3. Praktikants iekļaujas vispārējā uzņēmuma vai organizācijas darba kārtībā, izņemot 

gadījumos, kad uzņēmuma vadība izlemj citādi.  
4. Praktikantam nav saīsināts darba laiks vai kādas citas atlaides viņa pienākumu veikšanā 

attiecībā pret uzņēmumā strādājošiem.  
5. Prakses gaitā students sagatavo prakses atskaiti, to sagatavojot students respektē 

uzņēmuma/organizācijas komercnoslēpumus. 
 
Prakses vērt ējums: prakse tiek publiski aizstāvēta norādītajā datumā, iesniedzot prakses 
atskaiti. Prakse tiek novērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.   
 
 

Pielikums Nr.3.1 
Prakses programma 

 
Prakses ilgums: 6 nedēļas (6 KP) 
 
Prakses uzdevumi: 
 

1. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes attīstības stratēģiju; 
2. Izvērtēt personāla, mārketinga, finansu un ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas politiku 

uzņēmumā/iestādē; 
3. Izvērtēt sadarbības politiku ar citiem sektoriem; 
4. Novērtēt ekonomisko procesu būtību; 
5. Novērtēt investīciju piesaistes mehānismu PPP; 
6. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes kvalitātes vadības sistēmu; 
7. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes projektu vadības pieredzi; 
8. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes inovatīvos procesus; 
9. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes stratēģiskās plānošanas nozīmi un riskus, to novēršanas 

mehānismus; 
10. Citi uzdevumi, ko saistībā ar uzņēmuma/iestādes vispārējo vadību deleģē prakses 

vadītājs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pielikums Nr.3.2 
Prakses atskaites saturs 

 
Prakses atskaite ietver sevī šādas sastāvdaļas: 
 
� Prakses vietas uzņēmuma/iestādes vispārējs raksturojums (iekšējās un ārējās vides 

analīze); 
� Uzņēmuma/iestādes produktu raksturojums; 
� Konkurentu raksturojums un analīze; 
� Patērētāju (mērķauditorijas) analīze; 
� Prakses vietā veikto darba uzdevumu apraksts; 
� Praktikanta veikto pētījumu analīze (organizāciju psiholoģiskais klimats; sadarbības 

procesu apraksts un modelēšana, ekonomisko procesu analīze, u.c.); 
� Uzņēmuma/iestādes darbības novērtējums; 
� Secinājumi par uzņēmuma/iestādes saimniecisko darbību; 
� Priekšlikumi uzņēmuma/iestādes darbības uzlabošanai. 

 
Prakses atskaitē jāietver teorētiskā sadaļa, kas pamato piedāvātos priekšlikumus 
uzņēmuma/iestādes darbības uzlabošanai un jānorāda atsauces uz izmantotajiem literatūras 
avotiem. 
 



 

 

Pielikums Nr.3.3 
 

Norādījumi prakses atskaites sagatavošanai  
(PRAKSES ATSKAITES SATURS) 

 
 Atskaiti par praksi sastāda un noformē saskaņā ar šiem norādījumiem un prakses darba 
uzdevumiem. 
 Atskaitē var tikt izmantoti visi prakses laikā iegūtie materiāli- kā tieši darba vietā, tā arī 
informācija, kura tiek iegūta no uzņēmuma dokumentācijas (ar uzņēmuma vadības atļauju). 
Students var plaši izmantot arī citus informācijas avotus- grāmatas, periodisko literatūru, 
zinātniskās publikācijas, programmas, informāciju par citām līdzīga veida organizācijām, lai 
pamatotu savus konstatējumus, secinājumus un priekšlikumus. 
 Atskaiti vēlams ilustrēt ar dažāda veida faktoloģisko materiālu - datiem, tabulām, 
grafikiem un cita veida  ilustrācijām. 
 Pie atskaites sagatavošanas jāizvairās no vispārējiem, nekonkrētiem aprakstiem, kā arī 
no prakses mērķim un uzdevumiem neatbilstošu tēmu apskatīšanas.  
 Atskaite nedrīkst sastāvēt tikai no esošo faktu konstatēšanas. Studentam visi fakti 
jāizanalizē, jāapstrādā, izmantojot savas studiju procesa gaitā iegūtās zināšanas un zinātniskās 
literatūras aprakstus, jāformulē savas idejas, priekšlikumi, ierosinājumi organizācijas darba 
pilnveidošanai, vēlams, iesniedzot šos priekšlikumus arī uzņēmuma vadībai. 
 
Atskaite iekļauj sevī šādas galvenās sastāvdaļas: 
 
� Ievads 
� Prakses vietas uzņēmuma/iestādes vispārējs raksturojums (iekšējās un ārējās vides 

analīze); 
� Uzņēmuma/iestādes produktu raksturojums; 
� Konkurentu raksturojums un analīze; 
� Patērētāju (mērķauditorijas) analīze; 
� Prakses vietā veikto darba uzdevumu apraksts; 
� Praktikanta veikto pētījumu analīze (organizāciju psiholoģiskais klimats; sadarbības 

procesu apraksts un modelēšana, ekonomisko procesu analīze, personāla aptauja u.c.); 
� Uzņēmuma/iestādes darbības novērtējums; 
� Secinājumi par uzņēmuma/iestādes saimniecisko darbību; 
� Priekšlikumi uzņēmuma/iestādes darbības uzlabošanai; 
� Bibliogrāfija; 
� Pielikumi. 

 
 Atskaite tiek noformēta atbilstoši šajos norādījumos noteiktajām prasībām. Atskaitei 
obligāti jāsatur: 
standarta titullapu; 
satura rādītāju; 
lappušu numerāciju; 
pareizu bibliogrāfijas avotu noformējumu; 
atskaites tekstu. 
 Atskaitei tiek rekomendēts pievienot savāktos papildus materiālus, kuri var būt lietderīgi 
tālākajam studiju procesam, zinātniskajam darbam, gada darbu vai diplomdarbu sagatavošanai. 
Šo materiālu forma, izmēri, veidi netiek reglamentēti, bet tiem jābūt sakopotiem loģiskā secībā, 
numurētiem un sašūtiem kopā. 
 
 

 



 

 

Pielikums Nr. 3.4 
PRAKSES ATSKAITES NOFORMĒJUMS 

  
Prakses atskaites noformējuma prasības:  
 
� A4 formāts;  
� atkāpes: no lapas kreisās malas - 30 mm, no labās - ne mazāk kā 15 mm, no augšējās un 

apakšējās malas ne mazāk kā 20 mm;  
� brīva burtu izvēle, izmērs 12, virsrakstiem - 14 bold.  
� atstarpe starp rindiņām - standarts (single);  
� starp virsrakstu un tekstu - brīva rindkopa.  

 
Prakses atskaites apjoms: 10 – 12 lpp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Pielikums Nr.3.5 
 

PRAKSES VIETAS ATSAUKSME 
 
No _________līdz _________Jūsu uzņēmumā/iestādē________________________________ 
           (datums)            (datums)                                                                            (uzņēmuma/iestādes nosaukums) 
 
praksē strādāja Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 
___. kursa maģistrants(-e)______________________________________________________ 

             (vārds, uzvārds) 
 
Lai praksē pavadītais laiks būtu abpusēji izdevīgs, kā arī plānojot iespējamo turpmāko sadarbību, 
lūdzam atbildēt uz dažiem jautājumiem. 
 
KĀ JŪS VĒRTĒJAT PRAKTIKANTA /-ES/: 

-sākotnējās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas (atzīmējiet ar krustiņu): 
�ļoti labas 
�labas 
�apmierinošas 
�neapmierinošas 
Lūdzu, raksturojiet konkrētāk___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

-attieksmi pret veicamo darbu: 
�ļoti laba 
�laba 
�apmierinoša 
�neapmierinoša 
Lūdzu, norādiet, kurus no praktikantam(-ei) uzticētajiem darbiem, viņš(-a) veica vislabāk: 
 
 
 

 
-spēju iejusties darba kolektīvā, sastrādāties ar citiem: 

�ļoti laba 
�laba 
�apmierinoša 
�neapmierinoša 
Lūdzu raksturojiet konkrētāk____________________________________________________ 
 
 
Jūsu ieteikumi prakses organizācijai vai Jūsu praktikantam/-ei/? 
 
 
 
 
Pateicamies par sadarbību! 

Prakses vadītājs:  _______________________________ 
Kontaktadrese:  ________________________________ 

Zīmoga vieta              E - pasts:  _____________________________________ 
Tālrunis:  ______________________________________ 

Datums:_________               
 
 

 
 



 

 

 
Pielikums Nr.4 

 

METODISKIE  NOTEIKUMI  PROFESION ĀLĀ MAĢISTRA GRĀDA 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBĀ DARBU IZSTRĀDEI UN AIZST ĀVĒŠANAI 

SATURS 

Maģistra darba vispārīgie noteikumi 
Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana 
Maģistra darba struktūra un apjoms 
Maģistra darbā izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksta noformēšana 
Maģistra darba noformēšana 
Maģistra darba iesniegšana un aizstāvēšana 
Maģistra darba vadītāja funkcijas 
Maģistra darba recenzenta pienākumi un atbildība 

 
MAĢISTRA DARBA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Maģistra darbs (turpmāk tekstā - MD) maģistra profesionālā grāda iegūšanai studiju 
programmā Biznesa vides vadībā ir maģistranta patstāvīgi veikts, kvalificēts pētījuma 
rezultātu apkopojums ar teorētisku pamatojumu un praktisku pielietojumu uzņēmumu un 
iestāžu vadībā. MD mērķis - aktuālas biznesa vadības problēmas (jautājuma, procesa) 
teorētiska un praktiska izpēte un analīze, integrējot studiju laikā iegūtās teorētiskās 
zināšanas starpdisciplināros studiju kursos un praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu 
pielietošanai pētījumos.  

MD izstrāde vienlaikus atklāj arī maģistranta iemaņas pētījuma rakstveida literārās, tehniskās 
un bibliogrāfiskās noformēšanas apgūšanā. Studentam patstāvīgi jāizklāsta zināšanas, 
kas iegūtas, studējot normatīvos aktus, zinātnisku pētījumu publikācijas, dokumentus, 
mācību un speciālo literatūru, statistikas datus u.c. avotus.  

MD kopējais apjoms ir 20 kredītpunkti. MD izstrādāšana un aizstāvēšana ir atbildīgs un 
noslēdzošs posms maģistra studijās.  

1.4. Maģistra darba mērķi un tā daudzveidības nozīme: 
Dot iespēju maģistrantam pastāvīgi atrast informāciju un materiālus, kuri ir saistīti ar 

nozares attīstību, kas būs nepieciešami praktiskās darba gaitās; 
Orientēties atbilstoši nozarei mūsdienu mainīgajā likumdošanas vidē; 
Analizēt aktuālas zinātniskas nozares problēmas;  
Rast atbilstošus risinājumus konstatētajām problēmām; 
Sistematizēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas integrētā veidā atbilstoši 

pētījuma jautājumam; 
Izstrādāt praktiskus risinājumus un ar tiem iepazīstināt citus interesentus loģiskā un 

strukturētā veidā, argumentējos savus secinājumus un priekšlikumus;  
Atklāt maģistranta zināšanu dziļumu un prasmes tās pielietot nozarē. 

 
2. MAĢISTRA DARBA T ĒMAS IZV ĒLE UN APSTIPRINĀŠANA 
2.1. MD izstrādā par uzņēmumu un iestāžu vadībā aktuālu tematu starptautiskā, nacionālā, 
reģionālā vai vietējā mērogā atkarībā no temata specifikas.  
2.2. Tēma un zinātniskais darba vadītājs tiek apstiprināti Biznesa vadības un ekonomikas 
fakultātes  kopsapulcē. Students var izvēlēties kādu no docētāju piedāvātajām darba tēmām, kā 
arī pats ierosināt tēmu un vienoties ar docētāju par darba vadīšanu. Vēlams par darba vadītāju 
izvēlēties Vidzemes Augstskolas (turpmāk tekstā - ViA) Biznesa vadības un ekonomikas 
fakultātes docētāju, atsevišķos gadījumos var tikt pieaicināts arī konsultants - profesionālis 
attiecīgajā jomā, kurā tiek izstrādāts darbs. 
2.3. Maģistra darba izstrādes galvenie posmi: 



 

 

� pētāmās problēmas (jautājuma, procesa) izvēle; 
� iepazīšanās ar speciālo literatūru par pētāmo problēmu (students pārliecinās, ka 

spēs iegūt nepieciešamo informāciju par pētāmo jautājumu); 
 

� temata izvēle, saskaņošana ar darba vadītāju, tēmas un darba vadītāja paziņošana 
programmas direktoram; 

� darba plāna sastādīšana;  
� speciālās literatūras un nepieciešamās informācijas vākšanas un apkopošana; 
� konsultācijas pie zinātniskā darba vadītāja; 
� analītiskai daļai nepieciešamo datu vākšana un apstrāde; 
� darba uzrakstīšana un noformēšana; 
� darba iesniegšana un aizstāvēšana. 

 
3. MAĢISTRA DARBA STRUKT ŪRA UN APJOMS 
3.1. Maģistra darbu students var izstrādāt individuāli.  
3.2. Maģistra darba apjomi 60-80 lpp. datora salikuma tekstā, neskaitot pielikumus šajā apjomā. 
3.3. Maģistra darbā ietilpst šādas obligātās sastāvdaļas: 

� Titullapa (pielikums nr.1.) 
� Satura rādītājs  
� Attēlu un tabulu saraksts (nosaukums un lpp.) - netiek iekļauts satura rādītājā 1 
� Pielikumu saraksts – netiek iekļauts satura rādītājā1 
� Kopsavilkums (latviešu valodā) 
� Kopsavilkums (Summary - angļu val.) 
� Kopsavilkums - vēl vienā svešvalodā 
� Ievads 
� Nodaļas un apakšnodaļas 
� Nobeigums (obligāti jāiekļauj numurēti secinājumi un priekšlikumi) 
� Izmantotās literatūras saraksts (pielikums nr.3.) 
� Pielikumi 
� Noslēguma lapa, kurā atspoguļots darba iesniegšanas datums, pētījuma 

patstāvīguma apliecinājums, vērtējums (pielikums nr.2). 
 3.4. Darba struktūru noteiks darba saturs, bet ieteicamā darba struktūra ir šāda: 

� Ievada apjoms   līdz 5% no kopapjoma; 
� Teorētiskā daļa   līdz 25% no kopapjoma; 
� Analītiskā daļa   līdz 30 % no kopapjoma; 
� Zinātniski praktiskā daļa līdz 30% no kopapjoma; 
� Secinājumi un priekšlikumi līdz 10% no kopapjoma. 

 
 
3.5. Titullapa 
Titullapa ir darba sastāvdaļa. Tā satur mācību iestādes, fakultātes nosaukumu, temata 
nosaukumu, ziņas par darba autoru un zinātnisko darba vadītāju, konsultantu, darba izstrādes 
vietu un laiku. Uz titullapas neparādās lapas numurs.  
Darba virsrakstam ar minimālu vārdu skaitu jāatspoguļo darba saturs, pētāmās problēmas 
būtība. Tam jābūt īsam un informatīvam, jāatbilst darba saturam, jābūt saprotamam iespējami 
plašākam lasītāju lokam. Virsraksta funkcija ir piesaistīt lasītāja uzmanību. Virsrakstā nav 
pieļaujams izmantot zinātnisko žargonu, daudz svešvārdu, kā arī saīsinājumus. 
                                                
1 Attēlu un tabulu sarakstu, kā arī pielikuma sarakstu, ja to atļauj satura rādītājs, jāraksta tajā pašā lapā, kā arī, ja 
apjomi atļauj, tad tos abus apvieno. 
 

 



 

 

Ja darbam ir divi vadītāji, tad titullapā raksta ziņas par abiem vadītājiem. Ja darbam tiek 
pieaicināts konsultants, kurš nav mācībspēks, tad norāda tā pārstāvēto darba vietu un ieņemamo 
amatu, vārdu un uzvārdu. Titullapas paraugu skatīt pielikumā nr.1. 
3.6. Satura rādītājs 
Satura rādītājs ir darba 2.lapa, no kuras tālāk turpinās lapu numerācija. 
Satura rādītājā uzrāda visas darba sastāvdaļas (lapas labajā pusē norāda lpp. numuru, kurā 
attiecīgā darba daļa sākas), kuras ievieto aiz tā: attēlu un tabulu saraksts, pielikums, 
kopsavilkums (latviešu valodā), kopsavilkums (Summary – angļu valodā, un vēl vienā 
svešvalodā), ievads, nodaļas un apakšnodaļas, nobeigums, izmantotās literatūras saraksts, 
pielikumi. Saturā jāuzrāda visi virsraksti, kas minēti maģistra darbā. 
3.7. Kopsavilkums 
Kopsavilkums ir darba saīsināts variants jeb darba satura atstāsts, kam jāsniedz iespējami 
pilnīgāks priekšstats par darba saturu.  
Kopsavilkums jāraksta latviešu, angļu un vēl vienā svešvalodā (pēc studenta izvēles).  
Kopsavilkuma sākumā obligāti jāparādās darba nosaukumam. Kopsavilkuma tulkojumam 
svešvalodās jābūt identiskam kopsavilkumam latviešu valodā.  
Kopsavilkumā ir jāiekļauj atslēgas vārdus, darba atpazīšanai. 
Kopsavilkuma vēlamais apjoms ir 2500-3500 rakstu zīmes ar starpām. Kopsavilkumā 
jāatspoguļo darba aktualitāte, darba mērķis, jāpiemin darbā izmantotās pētījumu metodes, 
jāapraksta iegūtie rezultāti, galvenie secinājumi, pārskats par izmantotās informācijas avotiem, 
darba struktūra un nodaļu un apakšnodaļu saturs. Parasti kopsavilkumu raksta pagātnes vai 
saliktās pagātnes formā. Kopsavilkumā nav pieņemts atsaukties uz literatūras norādēm. Rakstot 
kopsavilkumu, jāizvairās no sarežģītas terminoloģijas izmantošanas, bet valodai jābūt 
vienkāršai un skaidrai.  
3.8. Ievads 
Ievada mērķis ir īsumā raksturot darba problemātiku, formulēt darba mērķi, darba uzdevumus, 
kā arī pētāmos jautājumus (kvalitatīvā pētījumā) vai hipotēzi (kvantitatīvā pētījumā), 
iepazīstināt ar jau paveikto risināmajā problēmā, parādīt risināmo problēmu loku. Ievadā tiek 
pamatoti pētījumu metodoloģijas, konkrētu metožu izvēles principi. Ievadā jāpaskaidro, kāpēc 
izvēlēts pētījuma priekšmets un kāpēc tas ir nozīmīgs (darba temata izvēles motivācija). 
Pētījuma nozīmība jāparāda no tautsaimniecības attīstības puses. Ievadam ir jāatklāj autora 
ieguldījums problēmas risinājumā un jāparāda darba novitāte: jaunas likumsakarības, iepriekš 
neizpētītus nozares aktuālus jautājumus. Maģistra darbā jābūt vismaz vienai būtiskai novitātei 
biznesa vadībā. Jānorāda pētījuma periods. 
3.9. Nodaļas un apakšnodaļas 
Nodaļu un apakšnodaļu skaits ir atkarīgs no darba specifikas. Katrai nodaļai var būt vairākas 
apakšnodaļas (noteikti jābūt vairāk kā vienai apakšnodaļai). Katru nodaļu sāk jaunā lapā. 
Nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem un numerācijai precīzi jāatbilst satura rādītājam. 
Darba sākumā parasti tiek atklāts darba teorētiskais pamatojums, iepriekš veikto pētījumu 
apskats – literatūras apskats (parādot jautājuma izpētes vēsturi, kļūdainus risinājumus un 
jaunākās atziņas, sasniegumus problēmas izpētē). Izmantotās literatūras apskats jāveido kā 
teorētiska diskusija starp studentu un izmantojamo darbu autoriem. Svarīgi iespējami īsi, parādīt 
problēmas būtību, dažādos aspektus un tās izpētes pašreizējo stāvokli. Teorētiskās nodaļas 
jautājumiem jābūt savstarpēji saistītiem un tiem noteikti jāatbilst maģistra darba tēmai.  
Turpinājumā parasti tiek aprakstītas darbā izmantojamās metodes, datu vākšanas un apstrādes 
metodes, kā arī pētāmās problēmas teorētiskie un ekonomiskie aspekti Latvijā un ārvalstīs, 
ieskaitot statistikas pārskatu. Šajā nodaļā lasītājam jāgūst priekšstats par to, ko un kā autors ir 
pētījis. 
Noslēguma nodaļā students izklāsta pētījumā iegūtos datus, un veic to analīzi vai izstrādā savu 
problēmas risināšanas variantu (konkrētu projektu) konkrētai organizācijai, uzņēmumam, 
institūcijai starptautiskā, nacionālā, reģionālā, vietējā, nozares vai uzņēmuma mērogā. 
3.10. Nobeigums 



 

 

Darba noslēdzošā daļa, kas parāda, ka darba mērķis ir sasniegts (vai apstiprinājusies hipotēze). 
Šeit tēžu veidā jāparāda vispārējās kopsakarības, kas izriet no iegūtajiem rezultātiem, jāizdara 
secinājumi, pētījumā iegūtie rezultāti jāsalīdzina ar agrāk veiktajiem līdzīgiem pētījumiem. 
Secinājumiem ir jāizriet no darba satura un tos ir jāpamato ar faktiem, kas ir minēti darbā.  

 
 
Šajā daļā var norādīt tālākās attīstības iespējas, izvirzīt priekšlikumus. Priekšlikumiem jāizriet 
no izdarītajiem secinājumiem. Katru secinājumu un priekšlikumu numurē ar arābu cipariem. 
Secinājumus un priekšlikumus var nodalīt un numurēt atsevišķi vai arī apvienot zem viena 
numura. 
3.11. Pielikumi 
Ja darbam pievieno pielikumus, tad pirmās pielikuma lapas centrā novieto virsrakstu 
PIELIKUMI, šo lapu numurē un uzrāda satura rādītājā. Kopējā darba lapu numerācija turpinās 
arī pielikumā. Katram pielikumam lapas augšējā labajā stūrī norāda pielikuma numuru 
(piemēram, pielikums nr.1). Pielikumi tiek numurēti, grupējot savstarpēji saistītus materiālus. 
Pielikumā iekļaujami materiāli, kas attiecas uz tekstā apskatītajām problēmām un jautājumiem.  

3.12. Noslēguma lapa 
Noslēguma lapa jāievieto darbā kā pēdējā lapa, tā nav jānumurē. Burtu augstums tekstā - 14. 
Šajā lapā students ar savu parakstu, darbu nododot, apliecina, ka pētījums veikts patstāvīgi. Šī 
lapa atspoguļo darba iesniegšanas datumu, zinātniskā vadītāja atļauju darbu aizstāvēt, darba 
aizstāvēšanas datumu un vērtējumu. Noslēguma lapas paraugu skatīt pielikumā nr.2. 
 
4. Maģistra darbā izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksta noformēšana  
4.1. Izmantoto avotu un literatūras saraksts ir jāsakārto alfabēta secībā pēc autora uzvārda pirmā 
burta un publicēšanas gada (ja izmantotas viena autora vairākas publikācijas; šādā gadījumā 
vispirms jānorāda senākie darbi). Ja dažādu publikāciju autoriem uzvārds sākas ar vienu un to 
pašu burtu, tad kārtojot, jāņem vērā nākamais burts utt. Visi latīņu alfabētā rakstītie darbi tiek 
kārtoti vienotā sarakstā; darbus, kas rakstītu slāvu alfabētā, kārto atsevišķā blokā attiecīgā 
alfabēta secībā, ievērojot tos pašus principus, kuri izmantoti, veidojot sarakstu, kura pamatā ir 
latīņu alfabēts. Noformējot literatūras sarakstu, jāievēro noteikta bibliogrāfiskās norādes 
struktūra: autora uzvārds, iniciāļi, izdošanas gads, grāmatas (atsevišķām grāmatām) vai arī 
raksta nosaukums, kam seko izdevuma (rakstu krājuma, kolektīvās monogrāfijas žurnāla) 
nosaukums, kurā šis raksts publicēts. Grāmatām un monogrāfij ām pēc autora, izdošanas gada 
un nosaukuma norāda pilsētu un izdevniecību, kopējo vai izmantoto lappušu skaitu. Ja 
izdevumam ir vairāki sējumi, tad norāda arī sējuma numuru. Žurnālu un avīžu rakstiem pēc 
raksta nosaukuma un izdevuma nosaukuma norāda žurnāla numuru attiecīgajā gadā (vai 
laikraksta datumu) un lappuses. Ja izmantota informācija no elektroniskajiem resursiem, tad, 
citējot tekstā, norāda publikācijas autoru vai organizāciju, kas uztur lapu. Literatūras sarakstā 
jānorāda autors, nosaukums, gads (ja to iespējams noteikt), WWW lapas adrese un aplūkošanas 
datums. Saraksta sastādīšanā lietderīgi izmantot B. Mūzes, D. Pakalnas un I. Kalniņas grāmatu 
“Bibliogrāfiskās norādes un atsauces” (Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005). 

 
4.2. PIEMĒRI 
4.2.1. Grāmata ar vienu vai vairākiem autoriem 
 
Brealey R.A., Myers S.C. 2003. Principles of Corporate Finance. New York: Mc Graw-Hill, 107 p. 
Veide M. Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006, 247 lpp. 

 
 
 
 



 

 

4.2.2. Raksti grāmatās 
 
Garleja R. 2005. Izglītības produktu mārketings. Grām.: Ekonomika, IV. Latvijas Universitātes 
Raksti, 689. sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 94–.104. lpp.  
 
4.2.3. Raksti žurnālos 
 
Ludboržs A. 2008. Apgrozāmo līdzekļu finansējuma struktūra. Kapitāls, nr. 5, 24.–25. lpp. 
Raščevskis J. 2003. Ieskats Jēkabpils rajona saimnieciskajā un kultūras dzīvē. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis, 58. sēj., 3.–4. nr., 5.–18. lpp.  

 
4.2.4. Raksti laikrakstos 
 
Osis U. 2008. Inflācijas spožums un posts. Diena, 7. janv., 3. lpp. 
 
4.2.5. Nepublicēti darbi ar autoriem  
 
Rozīte K. 2004. Cēsu Jaunās pils saimnieciskās darbības kapacitātes spējas paaugstināšanas 
plāns. Diplomdarbs, Vidzemes Augstskola, Valmiera, 55 lpp. 
 
4.2.6. Nepublicēti darbi bez autoriem (tad kā autoru min institūciju)  
 
“Saule”, SIA. SIA “Saule” budžets 2008. gadam. Valmiera, 5 lpp.  

 
4.2.7. Informācija elektroniskajos resursos 
 
LR Ekonomikas ministrija. 2008. EM ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
Tiešsaistē. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=137 (skatīts 2008. gada 20. janvārī). 
 
4.2.8. Personiskā saziņa 
 
Autora saruna ar SIA “Saule” valdes priekšsēdētāju Jāni Saulīti 2008. gada 20. janvārī.   
 
4.3. Avotu atsauču lietošana tekstā 
4.9.1.Darba tekstā skaidri un nepārprotami jānorāda, ko teicis citējamais autors un ko saka 
students - darba autors. Tādēļ pēc katras rindkopas, kurā izmantots kāds avots, jālieto atsauce: 
parastās iekavās ievieto citējamā autora uzvārdu  un citējamā darba publicēšanas gadu, 
piemēram, (Green 1996) vai (Brown & White 1961).  
4.9.2. Ja autoru nav, tad izmanto: izdevēju un gadu (Latvijas Republikas Valsts statistikas 
komiteja 1998) un (WTO 1993), arhīva nosaukumu un fonda numuru (LVA 1631.f) vai arī, ja ir 
tikai inventāra numurs (LVMM inv.Nr.3337).  
4.9.3. Vienā gadā izdoti vairāki viena autora darbi, tad aiz izdošanas gada seko attiecīgais burts, 
kāds ir literatūras sarakstā (Pabriks 1996a).  
4.9.4.Ja atsaucas uz vairākiem autoriem, tad iekavās tos sakārto publicēšanas hronoloģiskā 
secībā   (Krūmiņš 1989, Baldonieks 1990, Balodis 1992c). 
4.9.5.Ja autoru skaits ir lielāks par divi, tad piemin pirmo autoru (Green et al 1963), (Kalnājs 
u.c.1997). 

 
4.9.6.Ja literatūras avotos ir divi autori ar vienādiem uzvārdiem un tiem sakrīt arī izdošanas 
gads, tad lieto iniciāļus. Ja sakrīt iniciāļi, tad jāraksta darba nosaukums. 
4.9.7.Ja piemin interviju, tad atsaucē intervēto norāda kā autoru (Apine 2006). 
4.9.8.Elektroniskai informācijai jāliek atsauce uz autoru un gadu norādot, ka tas ir elektronisks 
resurss ar saīsinājumu ER (Mackevičs 2005, ER). Ja nav autora, tiek norādīta elektroniskā 



 

 

resursa īpašnieks, gads, kad resurss aprakstīts un elektroniskā resursa saīsinājums ER, 
piemēram, (TAVA -a 2003, ER)., (WTO 2003, ER). Atsaucēm jābūt arī pie tabulām, foto, 
diagrammām, shēmām, kartoshēmām, zīmējumiem utml., ja vien tās nav pašu izstrādātas un 
veidotas. 
4.9.9.Ja tekstu pārraksta vārds vārdā no kāda avota (tas ir citāts) un ir liekams pēdiņās. Aiz 
citāta, līdzīgi kā atsaucēm, raksta: autoru, gadu un noteikti norāda lapas numuru, kurā 
publicēts citāts. Angļu valodā, norādot lapaspuses numuru, punktu nelieto, piemēram: “Citāts” 
(Green 1996, p 34.)  
  
5. Maģistra darba noformēšana  
5.1.Darbs jāraksta uz A4 formāta (210 x 297 mm) papīra. Vēlamās atkāpes: no lapas kreisās 
malas - 30 mm, no labās - ne mazāk kā 15 mm, no augšējās un apakšējās malas ne mazāk kā 20 
mm. Lielāka formāta lapas var lietot tikai kartogrāfiskā materiāla, tabulu un shēmu 
pasniegšanai.  
5.2.Darbs jāraksta valsts valodā: fonti Times New Roman, burtu izmērs 12, tekstam abas malas 
nolīdzinātas, atstarpe starp rindiņām standarts (single) un starp rindkopu 1,5 (6pt). Tekstā 
punkts tiek atdalīts ar atstarpi. 

Nodaļu virsraksti - burtu izmērs 16 bold,  
apakšnodaļu virsraksti - burtu izmērs - 14 bold. 
Starp virsrakstu un tekstu - brīva rindkopa. Jauna nodaļa sākas jaunā lapā. Virsraksta beigās 
punktu neliek. Apakšnodaļas nav jāizvieto jaunā lapā, tomēr vienā lapā jāatrodas tās 
virsrakstam un vismaz divām rindām no apakšnodaļas teksta pirmās rindkopas. 
5.3.Lapas tiek numurētas apakšējā labajā stūrī. Numerācija sākas ar titullapu, uz kuras numuru 
neraksta. Darba kopējā lapu numerācijā iekļauj arī visus materiālus pielikumā. 
5.4.Visas ilustrācijas darbā (fotogrāfijas, shēmas, grafikus, diagrammas, zīmējumus) sauc par 
attēliem un tos numurē atbilstoši lielajām nodaļām un ievieto tekstā vai pielikumā, izvērtējot to 
atrašanās lietderību, katram attēlam dodot numuru un nosaukumu ar burtu izmēru 12 bold, 
piemēram,  
1.att. Pasaules IKP sadalījums pa valstu grupām 2006. gadā  
Avots: Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2006).  
Obligāta prasība - norādīt avotu, no kura izmantots attiecīgais attēls. Fotogrāfij ām jānorāda 
autors vai izmantotais avots. Ja attēlu ievieto tekstā, tad attēla nosaukums atrodas zem attēla. 
 
5.5.Tabulas numurē atsevišķi, lielo nodaļu ietvaros, dodot katrai kārtas numuru un nosaukumu, 
atsauci (burtu izmērs 12 bold, piemēram, 1.tabula. ES jauno dalībvalstu un kandidātvalstu 
galvenie makroekonomiskie rādītāji (Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2006). 
Lielas tabulas ieteicams ievietot pielikumā. Tabulas, zīmējuma tekstam, parakstam un tekstam 
attiecīgajā nodaļā jābūt savstarpēji saistītam, piem. 1.nodaļas attēlam pie nosaukuma būs 1.1. 
attēls. Pēc katras tabulas un attēla tekstā jābūt tajā ievietoto skaitļu analīzei un to interpretācijai, 
bet nav jābūt tabulas skaitļu pārstāstam. 
 
6. MAĢISTRA DARBA IESNIEGŠANA UN AIZST ĀVĒŠANA  
6.1. Atbilstoši šiem metodiskajiem noteikumiem noformētu maģistra darbu jāiesniedz 
programmas direktora norādītajā termiņā Vidzemes Augstskolas Studiju daļā 2 eksemplāros, 
kas iesieti cietos vākos. Uzraksts uz vākiem ‘Vidzemes Augstskola’, ‘Maģistra darbs’ un gads. 
Maģistra darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes vecākajai speciālistei programmas direktora noteiktā 
termiņā. 
6.2. Maģistra darbu vērtē Valsts pārbaudījumu komisija, kuru apstiprina ViA Senāts. Valsts 
pārbaudījumu komisijas vadītājs un vismaz vairāk kā puse no komisijas sastāva ir nozares 
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 



 

 

6.3. Maģistra darba zinātniskais vadītājs izskata izstrādāto maģistra darbu un pieņem lēmumu, 
vai var atļaut to aizstāvēt, paziņojot savu lēmumu programmas direktoram. 

6.4. Katram maģistra darbam tiek noteikts viens recenzents. Recenzentu nosaka programmas 
direktors atbilstoši maģistra darba tēmai un recenzenta akadēmiskajām  un profesionālajām 
kompetencēm.  

Maģistra darbu aizstāvēšana notiek publiski pēc programmas direktora sastādīta grafika, kurš 
Vidzemes Augstskolas ziņojumu stendā publiski ir izlikts divas dienas pirms maģistra darba 
aizstāvēšanas. 

Maģistra darba aizstāvēšana notiek saskaņā ar Vidzemes Augstskolas Senātā apstiprinātiem 
noteikumiem “Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas darba/bakalaura darba/maģistra darba) 
aizstāvēšanas kārtība Vidzemes Augstskolā”. 
 

6.5. Maģistra darba aizstāvēšanu veido: 

� autora ziņojums (10 minūtes). Uzstāšanās laikā ir atļauts izmantot uzskates un citus 
līdzekļus, t.sk. datordemonstrējumu; 

� recenzenta ziņojums (2 min.); 
� autora atbildes recenzentam (līdz 5 min.); 
� diskusija – students atbild uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem (līdz 8 min); 
� autora galavārds (1 min.), pēc autora vēlēšanās. 

6.6.Mutiskais ziņojums. 
Mutiskajam ziņojumam (runai) ir liela nozīme darba aizstāvēšanas procesā. Mutiskā ziņojuma 
sagatavošanā studentam vēlams konsultēties ar zinātnisko darba vadītāju. Runas sagatavošanas 
pamatā ir darba galveno ideju analīze un īsi tiek aplūkota darba izstrādes metodoloģija. Runas 
saturs būs līdzīgs darba saturam - sākot no problēmas nostādnes, izklāsta un risinājuma. 
Uzstāšanās jābūt raitai, tā nedrīkst pārsniegt noteikto laika limitu. 
6.7. Pēc visu Valsts pārbaudījumu komisijas atklātās sēdes dienaskārtībā ietverto maģistra 
darbu aizstāvēšanas komisija slēgtā sēdē veic maģistra darbu novērtēšanu. 

Maģistra darba vērtēšana notiek pēc šādiem kritēriiem: 

A kritērijs: 10% (tēmas aktualitāte un izvēlētās tēmas izvēles pamatojums); 
B kritērijs: 25% (pētāmās problēmas izklāsta skaidrība; darba struktūras pieteikums ievadā un 
paša darba izklāstā; problēmas analīzei izvēlēto teoriju piemērotība; izvēlētas metodes atbilstība 
darba specifikai; 
C kritērijs: 35% (rezultātu analīze un interpretācija, tās rezumējums loģiskos slēdzienos un 
secinājumos); 
D kritērijs 10% (darba noformējums – literatūras saraksts, atsauces, tabulas u.c.; darba valoda 
(stils un domu skaidrība, sadalījums rindkopās, gramatiskā precizitāte); 
E kritērijs: 20% uzstāšanās, spēja iepazīstināt ar savu darbu loģiskā un secīga veidā, atbildes uz 
jautājumiem. 
Maģistra darbs tiek novērtēts kā aizstāvēts vai neaizstāvēts, norādot vērtējumu 10 ballu sistēmā. 
Vērtējot maģistra darbu, tiek ņemts vērā recenzenta un vadītāja vērtējums. Galīgo lēmumu par 
maģistra darba novērtējumu Valsts pārbaudījumu komisija pieņem ar balsu vairākumu, atklāti 
balsojot. Ja klātesošo balsis dalās uz pusēm, tad izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. Ja 
maģistra darbs nav saņēmis pozitīvu novērtējumu, tad to pārstrādā. Atkārtota maģistra darba 
aizstāvēšana notiek Vidzemes Augstskolas noteiktajā termiņā. 
 
6.9. Maģistra darbi, kuru vērtējums ir augstāks par 7 ballēm, tiek novietoti Vidzemes 
Augstskolas bibliotēkā. Maģistra darbi, kuru vērtējums ir zemāks par 7 ballēm, tiek nodoti 
glabāšanai Vidzemes Augstskolas arhīvā un ir pieejami lasīšanai uz vietas ar Vidzemes 
Augstskolas administrācijas atļauju. Aizstāvēšanā izmantotos izdales materiālus neuzglabā. 



 

 

6.10. Labākos maģistra darbus Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte var izvirzīt 
konkursiem. 
6.11. Apelācijas kārtību nosaka Vidzemes Augstskolas „Nolikums par studējošo akadēmiskās 
ētikas ievērošanu”. 
 
7. MAĢISTRA DARBA VAD ĪTĀJA FUNKCIJAS  
7.1. Darba izstrādes gaitā iepazīties ar MD autora zināšanu līmeni un apjomu darba tēmas 

saistītos tiešos un saskarīgos aspektos, kā arī specialitātē kopumā.  
7.2. Darba izstrādes gaitā konsultēt studentu.   
7.3. Izstrādes gaitā kontrolēt darba formas atbilstību metodiskiem noteikumiem.  
7.4. Nepieņemt un nepieļaut darbus, kuros dominē nepatstāvība, automātiska pārrakstīšana vai 

kuros manāmas plaģiātisma pazīmes.   
7.5. Maģistra darbu drīkst vadīt Vidzemes Augstskolas akadēmiskais personāls ar doktora 

grādu, vai ar maģistra grādu un ilgstošu pieredzi pedagoģiskā, zinātniskā un profesionālā 
darbībā, kā arī attiecīgās nozares doktoranti. 

7.6. Sniegt vērtējumu (mutiski vai rakstiski) darba saturam un noformējumam, tā atbilstībai 
metodiskām prasībām un pretendenta zināšanu līmenim, apstiprinot ar savu parakstu 
noslēguma lapā, pirms darba iesniegšanas. 

 
8. MAĢISTRA DARBA RECENZENTA PIEN ĀKUMI UN ATBILD ĪBA  

Maģistra darba recenzents ir atbilstoši maģistra darba tēmai kompetenta persona ar 
zinātnisko vai akadēmisko grādu konkrētajā virzienā, kurš recenzē konkrētu 
maģistra darbu. 

Recenzents par maģistra darbu iesniedz rakstisku recenziju ar slēdzienu par 
maģistra darba atbilstību akadēmiskā profesionālā maģistra grāda iegūšanai un 
darba vērtējumu 10 ballu skalā atbilstoši punktam 8.3. 

Recenzenta pienākums ir iedziļināties maģistra darba saturā un sniegt objektīvu 
vērtējumu par izstrādāto darbu, norādot: 

� Vispārējo akadēmisko un zinātnisko līmeni; 
� Teorētisko diskusiju ar citiem autoriem un tās pielietošanu praktiskā daļā; 
� Iegūtos zinātniskos un praktiskos rezultātus; 
� Secinājumu un priekšlikumu atbilstību darba saturam; 
� Darba tehnisko izpildi un atbilstību metodiskajiem noteikumiem; 
� Tēmas aktualitāti un darba novitāti, inovācijas; 
� Papildus precizējamos jautājumus pie aizstāvēšanas. 

8.4. Studenti drīkst paši organizēt papildus atsauksmes no nozares organizāciju, institūciju, 
uzņēmumu vadītājiem privātajā un publiskajā sektorā, t.sk. nozares reģionālo asociāciju un 
reģionālo aģentūru vadītajiem. 

 



 

 

Pielikums Nr.4.1 
Tittullapas noformēšanas paraugs 

 

Vidzemes Augstskolas 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 

(burtu augstums - 20) 

 

 
maģistra darbs 
(burtu augstums - 18) 

 
 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES 
ATTĪSTĪBA UN PILNVEIDOŠANAS 
IESPĒJAS VALMIERAS RAJONĀ 

(burtu augstums -28, italic, bold) 
 

 
 

Biznesa vides vadības  
 Maģistra profesionālās studiju programmas 

pilna laika studiju 
2.kursa studenta Jāņa Vilciņa 

       (burtu augstums - 16) 
 

Zinātniskais darba vadītājs 
Asoc. Prof., Dr.oec., Andris Lācis 

(vadītāja akadēmiskais amats, vadītāja 
zinātniskais grāds) 

       (burtu augstums - 16) 

 
 
 
 

Valmiera 
2009 

(burtu augstums - 16) 



 

 

Pielikums.nr.4.2 
 

maģistra darba pēdējās lapas paraugs 
 
Maģistra darbs izstrādāts 
Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē 
 

 
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi un mana darba 

manuskriptā ir atsauces uz visām izmantotajām citu autoru atziņām un datiem.  
 
 
Darba autors (-e): 

 
 
 

(vārds, uzvārds) 
 

 
 (paraksts, datums) 

 
 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai. 
Darba zinātniskais vadītājs:  _______________________________ 
                                               (zinātniskais grāds, vārds, uzvārds) 
 
                                                    _____________________________________ 
                                                                         (paraksts, datums) 

 
Darbs iesniegts Vidzemes Augstskolas Studiju daļā 
200__. gada______________________ 
 
Darbs aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē 
200__.gada_______________ 
 
ar vērtējumu ___________________( _________) 

(ar vārdiem)              (ar cipariem) 
 
 
 
       
Valsts pārbaudījumu komisijas vadītājs:________________________________ 

(paraksts) 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.5 
Studiju kursu kvalit ātes novērt ēšanas anketas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

2008./2009.ak.gada rudens semestris 
 

Vidzemes Augstskola 

BIZNESA VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE 
 

Kursa  vērtējums 
 

5 ballu skala: 1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti labi 
 

 
Nr. 

 
Jautājums 

 
Vērt ējums 

1. Jūsu vērtējums kursam kopumā.  

2. Jūsu vērtējums lekciju lomai kursa apguvē.  

3. Jūsu vērtējums praktisko nodarbību/semināru lomai kursa apguvē.  

4. Kā Jūs vērtējat iespējas vajadzības gadījumā konsultēties ar docētāju?  

5. Kā Jūs vērtējat iespējas veikt patstāvīgo (individuālo, grupu) darbu kursa ietvaros?  

6. 

Jūsu vērtējums kursa tehniskajam, materiālajam nodrošinājumam augstskolā (iespēja saņemt 

dažādus izdales materiālus – tabulas, shēmas; literatūras (vismaz kursa grāmata) un 

papildliteratūras pieejamība, e-materiālu izmantošana). 

 

7. Kā Jūs vērtējat savu iesaistīšanos studiju kursā (aktivitāte, ieinteresētība, apmeklējums)?  

 
8. 

 
Kas, Jūsuprāt, bija docētāja stiprās puses, lasot šo kursu? 

 

   
   
   
 

9. 
 
Kas, Jūsuprāt, bija docētāja vājās puses, lasot šo kursu? 

 

   
   
   
 

Anketa par docētāja  DARBU 

 
5 ballu skala: 1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti labi 

 
 

Nr. 
 

Jautājums 
 

Vērt ējums 
1. Kā Jūs vērtējat docētāju no profesionālās kompetences viedokļa?  

2. Kā Jūs vērtējat docētāja prasmi izraisīt interesi par mācību kursu?  

3. 
Kā Jūs vērtējat docētāja spējas, izklāstot mācību vielu (piemēram, skaidri, pieejami, loģiski, 

secīgi)? 

 

4. Kā Jūs vērtējat docētāja spēju sasaistīt teoriju ar praksi (akcentēt mācību vielas lietišķos aspektus)?  

5. Kā Jūs vērtējat docētāja runas kultūru?  

6. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas savā mācību kursā virzīt studentu uz patstāvīgu darbu?  

7. Kā Jūs vērtējat docētāja darbu organizējot mācības?  

8. Kā Jūs vērtējat docētāja objektivitāti zināšanu novērtēšanā?  

9. Kā Jūs vērtējat docētāja attieksmi pret studentiem?  

10. Kā Jūs vērtējat docētāja spēju atzīt savas kļūdas un uzklausīt aizrādījumus?  

 
11. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu docētājam izdarīt, lasot šo kursu nākamajā gadā? 
 

 
 
 
 

Paldies par atsaucību! 



 

 

2008./2009.ak.gada 
Pavasara semestris 

 
 
Studiju kursa nosaukums: ________________ 
  
1.Ko, Jūs, personīgi gaidījāt/sagaidījāt no šī kursa? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
2.Jūsu vērtējums kursam kopumā.  

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
3. Jūsu vērtējums lekciju lomai kursa apguvē.  

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi  
Komentāri: ________________________________ 
 
4. Jūsu vērtējums praktisko nodarbību/semināru lomai kursa apguvei.  

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
5. Kā Jūs vērtējat iespējas veikt patstāvīgo (individuālo, grupu) darbu kursa ietvaros? 

 1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 
Komentāri: ________________________________ 
 
 



 

 

 
6. Kā Jūs vērtējat eksāmena satura atbilstību kursa saturam? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
7. Kā Jūs vērtējat kursa apjoma un slodzes atbilstību iegūstamajam kredītpunktu daudzumam? 
________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. Ko, Jūs, ieguvāt noklausoties šo kursu?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Vērt ējums par docētāja/as _____________________ darbu.  
 
 
1. Kā Jūs vērtējat docētāju no profesionālās kompetences viedokļa?  

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
2. Kā Jūs vērtējat docētāja prasmi rosināt uz diskusiju par aktualitātēm kursa ietvaros? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
3. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas, izklāstot mācību vielu (piemēram, skaidri, pieejami, loģiski, 
secīgi)? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  



 

 

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
4. Kā Jūs vērtējat docētāja spēju sasaistīt teoriju ar praksi (akcentēt mācību vielas lietišķos 
aspektus )?  

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
5. Kā Jūs vērtējat docētāja runas kultūru?  

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
6. Kā Jūs vērtējat docētāja darbu organizējot mācības? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
7. Kā Jūs vērtējat iespējas vajadzības gadījumā konsultēties ar docētāju, docētāja pieejamību?  

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
8. Kā Jūs vērtējat docētāja objektivitāti zināšanu novērtēšanā? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  



 

 

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
9. Kā Jūs vērtējat docētāja attieksmi pret studentiem? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 
Komentāri: ________________________________ 
 
10. Ieteikumi, komentāri docētājam 
_____________________________________________________________________ 
 
Pašnovērt ējums 
1. Kā Jūs vērtējat savu iesaistīšanos studiju kursā (aktivitāte, ieinteresētība, apmeklējums)? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 

2.Jūsu vērtējums par savu kursa biedru iesaistīšanos studiju kursā (aktivitāte, ieinteresētība, 
apmeklējums). 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 

Komentāri: ________________________________ 
 
3. Kā Jūs vērtējat augstskolas tehniskā un materiālā nodrošinājuma izmantošanu kursa gaitā 
(iespēja saņemt dažādus izdales materiālus, literatūras (vismaz kursa grāmatas) un 
papildliteratūras pieejamība, e-vides izmantošana)? 

1 - ļoti vāji  

2 - vāji  

3 - viduvēji  

4 - labi  

5 - ļoti labi 
Komentāri: ________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pielikums Nr.6. 
L īgumi ar uzņēmumiem un organizācijām par 

prakšu vietu nodrošināšanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.7 
Izziņa par ievēlēto akadēmisko personālu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pielikums Nr.8  
Studiju kursu apraksti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

KORPORAT ĪVĀS UN PUBLISKĀS FINANSES 
 
Studiju kursa autors: Dr.oec Sarmīte Rozentāle, sarmite.rozentale@va.lv 
 

Studiju kursa veids: A daļa   
 
Studiju kursa forma:  Pilna laika  
 
Studiju kursa l īmenis: maģistra 
 

Studiju gads, semestris: 1.semestris 

 

Studiju valoda: latviešu 
 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti, 48 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi  
 
Studiju kursa anotācija:  Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par korporācijas finanšu vadības 
metodēm un instrumentiem,  korporācijas kapitāla cenas noteikšanas metodēm, finansēšanu ar pašu un 
aizņemto kapitālu, efektīvu kapitāla izmantošanas teoriju un praksi, kā arī zināšanas par publisko finanšu 
organizāciju, t.sk., par valsts budžetu un  nodokļu sistēmu. 
 
Studiju rezultāti: Teorētiskas un praktiskas zināšanas par korporācijas finanšu vadības metodēm un 
instrumentiem un zināšanas par publiskajām finansēm kā biznesa vides elementu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): makroekonomika, 
mikroekonomika, vadības grāmatvedība, matemātika 

Vērtējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība lekcijās un semināros, patstāvīgais darbs un tā prezentācija, 

sekmīgs eksāmena vērtējums. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

 Gala vērt ējumu veido: patstāvīgais darbs un tā prezentācija – 50%, pārbaudījums- eksāmens- 50%. 
 
Studiju kursa saturs: 

1. Publiskās finanses kā biznesa vides elements 
2. Finanšu sistēma 
3. Valsts budžeta būtība un sistēma. 
4. Pašvaldību finanses 
5. Nodokļu sistēma. 
6. Korporatīvo finanšu jēdziens un būtība 
7. Uzņēmuma finansēšanas veidi 
8. Uzņēmuma kapitāla struktūra 
9. Kapitāla cena 
10. Vidējā svērtā kapitāla cena 
11. Kapitāla izmantošanas efektivitāte 
 

Studiju kursa literat ūra: 
1. Ganna Rešetina „Latvijas republikas budžets: vakar, šodien, rīt”, Rīga 2003 
2. O. Kutuzova Finanses un kredīts, Rīga, 2004 
3. A.Dūdele, T.Korsaka Finansu vadības pamati, Rīga, 2001 
4. M.Rurāne Finanšu menedžments RSEBAA , Rīga, 2005 
5. R.A.Brealey, S.C.Myers Principles of corporate finance, 2000 
6. Harvey S.Rosen. Public Finance, New York, 2002 



 

 

MODERNĀS LOĢISTIKAS SISTĒMAS 
 
Studiju kursa autors:   Prof., Dr. Egīls Ginters, tel: +371 29266909,  

fax: +371 7970126, e-mail: egils.ginters@va.lv  
 
Studiju kursa veids:   A daļa 
 
Studiju kursa forma:  Pilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:   maģistrs 
 
Studiju gads, semestris:  1.semestris 
 
Studiju valoda:   latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas un praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  Studiju kursa mērķi ir sekojoši: 

• Sniegt zināšanas un izpratni par modernām loģistikas un loģistikas informācijas 
sistēmām, to tehnisko nodrošinājumu un modelēšanas līdzekļiem; 

• Pilnveidot modelēšanas un procesu analīzes prasmes, izmantojot EXTEND vidi. 
 
Studiju rezult āti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iegūst: 

• Izpratni par loģistikas sistēmu pamatiem; 
• Prasmes, pielietot modelēšanas programmatūru EXTEND procesu analīzē; 
• Spēju, izmantot GPS loģistikas procesu pārvaldībā. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Elementāras datorprasmes un izpratne par biznesa procesu būtību. 
 
Vērt ējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi ieskaitīti: praktiskie darbi.. 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite (tiek saņemta automātiski, ja ir sekmīgi 

ieskaitīti praktiskie darbi) 
 
Gala vērt ējumu veido: Praktiskie darbs (100%)  
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no 5 lekcijām (10 stundas) un 2 patstāvīgajiem darbiem (10 stundas). 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Loģistika un loģistikas infromācijas sistēmas. Pielietojumu analīze. Vēsture. Šodien. 
Loģistikas kritēriji. Loģistikas tendences. Loģistikas strukturāls vairākļīmeņu modelis. 
Loģistikas informācijas sistēmas. LOGIS MOBILE. Kopsavilkums. Literatūra. (2 
stundas) 

• Informācijas tehnoloģijas un aprīkojums. Datortehnika. Paaudzes. Datu pārraides tīkli. 
Bezvadu un mobilās tehnoloģijas. Bluetooth. Rūpnieciskie tīkli un automātika. (2 
stundas) 

• Objektu identifikācija. Svītrkodi. Biometrika. RFID tehnoloģijas (2 stundas) 



 

 

• GPS un Ģeoinformācijas sistēmas. Kravu trasēšanas sistēmas. Satelītnavigācija. (2 
stundas) 

• Loģistikas sistēmu imitāciju modelēšana. Nepārtrauktas un diskrētas sistēmas. 
Konteineru terminālu modelēšana. eLOGMAR-M. ARENA. EXTEND. (2 stundas) 

 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

• Divi praktiskie darbi, no kuriem pirmais ir veltīts loģistikas shēmu modelēšanai 
EXTEND vidē, bet otrais - GPS izmantošanas un darbības pamatprincipu analīzei. 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
 
Studiju kursa literat ūra:  
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 
 

• Logistics Information Systems, Part 1 and Part 2. Edited by Egils Ginters. ISBN9984-30-
021-8, Printed by Jumi Ltd., Riga, 2002, 700 p. 

 
 
Papildu literatūra:   
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, bet galvenokārt http://www.logis-
edu.com/dictionary/dictionary.php. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

 
Studiju kursa autors: Asoc. Prof., Dr.oec Maira Leščevica, maira.lescevica@va.lv 
 
Studiju kursa veids: A daļa   
 
Studiju kursa forma:  Pilna laika 
 

Studiju kursa l īmenis: maģistrantūra 

 

Studiju gads, semestris: 1.semestris 

 

Studiju valoda: latviešu 
 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti   
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības vides teoriju 
un tās jēdzieniem.  
 
Studiju rezult āti: Prasmi pētīt un pielietot uzņēmējdarbības vides analīzes instrumentus un metodes, 
zināšanas par uzņēmējdarbības vides ietekmi uz uzņēmuma attīstību un izaugsmi un izpratni par dažādu 
vides elementu izmantošanu uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Ievads uzņēmējdarbībā, 
mārketings, finansu vadība, uzņēmējdarbības vadība, lietišķā saskarsme, lietvedība, uzņēmuma vadīšana 

 

Vērtējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība nodarbībās, individuālā darba atskaite, sekmīgs 

eksāmena vērtējums. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: aktivitāte un ieguldījums nodarbību gaitā – 10%, individuālā darba 
novērtējums - 40%,  pārbaudījums- eksāmens- 50%. 
 
Studiju kursa saturs: 
 

Biznesa organizācija: iekšējā un ārējā vide 
STEEPLE metode 
Dažādie konteksti un aspekti – politiskais, makroekonomiskais, demogrāfiskais, sociālais, 

kultūras, legālais un resursu. 
Valsts un bizness 
Nozares struktūra 
Uzņēmējdarbības juridiskās formas un lielums. 
Tirgus sistēmas un struktūras 
Starptautiskā tirgus vide un globalizācija 
Tehnoloģiskā vide 
Korporatīvā atbildība un vides aspekti 
Izmaiņas un attīstība 



 

 

 
Studiju kursa literat ūra: 

1. Bennett Linda, Managing the Business Environment, International Thomson Business, 
1997. 

2. Brott Rich, Biblical Principles for Building a Successful Business, 2006. 
3. Campbell David, Craig Tom, Organizations and the Business Environment, Elsevier, 2005. 
4. Ian Worthington, Chris Britton, The Business Environment, Fifth ed., Pearson Education, 

2006. 
5. Palmer Adrian, Hartley Bob, The Business Environment, McGraw-Hill Education, 2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CILV ĒKRESURSU VADĪBA 
 
Studiju kursa autors: Mag. Jūlija Sokolova, Julija@stenders.lv 
 

Studiju kursa veids: A daļa   

 
Studiju kursa forma:  Pilna laika 
 

Studiju kursa l īmenis: maģistra    
 

Studiju gads, semestris: 1.semestris 

 

Studiju valoda: latviešu 
 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti   
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar personāla vadības teoriju un 
tās jēdzieniem, sniegt iespēju praktiski apgūt personāla vadības funkcijas un metodes un novērtēt 
personāla vadības nozīmi un problēmas. 
 
Studiju rezult āti: Zināšanas par personāla vadības pamatprincipiem, funkcijām, metodēm un prasme 
pielietot šīs metodes dažādu personāla vadības problēmu risināšanai 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): sociālā psiholoģija, tiesību 
zinības, lietišķā saskarsme, lietvedība, uzņēmuma vadīšana 

Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība nodarbībās, individuālā darba atskaite, sekmīgs 
eksāmena vērtējums. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: aktivitāte un ieguldījums nodarbību gaitā – 10%, individuālā darba 
novērtējums - 40%,  pārbaudījums- eksāmens- 50%. 
 
Studiju kursa saturs: 
 

1. Personāldarba organizācija: mērķi, funkcijas un uzdevumi. 
2. Organizācijas personāla politika un stratēģija. 
3. Personāla plānošana. 
4. Personāla budžeta veidošana , atalgojuma sistēmas. 
5. Personāla meklēšana. 
6. Personāla iestādes organizācijas dzīvē. 
7. Personāla piesaiste organizācijas dzīvē. 
8. Personāla lietvedība. 
9. Personāla novērtēšana. 
10. Personāla motivēšana. 
11.  Personāla organizēšana: darba un atpūtas laiks, darba organizācija. 
12. Personāla attīstības veicināšana. 
13. Personāla kvalitātes vadīšana. Pārmaiņu vadīšana. 

 



 

 

 
Studiju kursa literat ūra: 
 

http://www.likumi.lv/  Darba likums  
http://www.likumi.lv/  Darba aizsardzības likums 
3. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība.-Rīga: Merkūrijs LAT, 2004 
4. Ermsone D.,Bleiere S. Darba devēju rokasgrāmata.-Rīga, 2003 
5. Forands I. Stratēģija kvalitāte.-Rīga: Elpa-2, 2000 
6. Pikeringa P. Personāla vadība.-Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002 
7. PraudeV., Beļčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote, 2001 
8. Vorončuka I. Personāla vadība.-Rīga: Vaidelote, 2001 
9. Caune J.,Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana.-Rīga: SIA „Kamene”,2000 
10. Thomas S.BatemanManagement Function and Strategy, Boston 1990 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PĒTĪJUMU METODES SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS 
 

Studiju kursa autors: Prof. Dr. Sarma Cakula 

 

Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma:  Pilna laika 
 

Studiju kursa l īmenis: maģistrs 

 

Studiju gads, semestris: 1.semestris 

 

Studiju valoda: latviešu 

 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: 10 nod. lekcijas, 10 nod. Semināri, praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Iepazīstināt studentus ar kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma pielietojumu 
sociālās zinātnēs, pētījumu metodēm, to pielietojumu, palīdzēt apgūt studentiem izmantot datu analīzes 
metodes sociālos pētījumos 
 
Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves students pratīs veikt un novērtēt kvalitatīvu un kvantitatīvu 
pētījumu, pratīs apzināt sociāla pētījuma aspektus un perspektīvas, zinātņu nozares un apakšnozares ar 
biznesu saistītos pētījumos, orientēties dažādās pētījumu metodēs un to pielietojumā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Pētījumu metodoloģijas pamati. 
 

Vērtējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

1. Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot 

individuālu uzdevumu. 
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: 
1. Kontroldarbi 20% 
2. Praktiskie darbi 10% 
3. Gala pārbaudījuma darbs 70% 

 
Studiju kursa saturs: 
1. Zinātņu nozares, klasifikācija. Kvalitatīvs, kvantitatīvs pētījums atbilstoši zinātņu nozarēm. Sociālu 
pētījumu aspekti un perspektīvas.  
2. Empīriskie dati, to ieguve, parametru klasifikācija. Anketu veidošana un analīze atbilstoši pētījuma 
veidam un struktūrai 
3. Kvalitatīvās pētījuma metodes, intervijas, to veidi un pielietojums. 
4. Kvantitatīva pētījuma metodes: datu analīzes statistiskās metodes: metožu klasifikācija 
daudzparametru gadījumā. 
5. Statistikas jēdzieni, pamatelementi, to nozīme pētījumos. Mērīšanas metodes. Korelācija. Lineārā 
regresija. Statistiskie testi. 



 

 

6. Biznesa indeksi, to analīze. Biznesa plānošana, balstoties uz statistiskajām metodēm, tirgus tendences.  
 
 
Studiju kursa literat ūra:  
1. Blumberg Boris. Business Research Methods / Boris Blumberg, Donald R.Cooper, Pamela 

S.Schindler. - Berkshire : McGraw-Hill, 2005. - XV, 596, p.  ISBN 007710742X 
2. Cooper Donald R. Business Research Methods / Donald R.Cooper, Pamela S.Schindler. - 9th ed. - 

Boston : McGraw-Hill, 2006. - XXI, 744 p. (The McGraw-Hill/Irwin Series : Operations and 
Decision Sciences).  ISBN 0071244301  

3. Cooper Donald R. Business Research Methods : student CD-ROM / Donald R.Cooper, Pamela 
S.Schindler [[Elektroniskais resurss]. - 9th ed. - Boston : McGraw-Hill, 2006. - (The McGraw-
Hill/Irwin Series : Operations and Decision Sciences).  ISBN 007124430D 

 
Papildu literatūra:   
1. Dooley David. Social Research Methods / David Dooley. - 3rd ed. - New Jersey : Prentice Hall, 

1995. - XII, 387 p. - References: p. 354.-367. - Name index: p.369.-378. - Subject index: p.379.-387. 
 ISBN 0131261614  

2. Weiss Neil A. Elementary Statistics / Neil A. Weiss. - 3rd ed. - Reading : Addison-Wesley 
Publishing Company, Inc., 1996. - XXII, 825 p. : ill., tab., fig. + Appendixes: p. A1.- A76. - Index: 
p. I1.- I7.  ISBN 0-201-59423-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROJEKTU VAD ĪBAS STRATĒĢIJAS 
  
 
Studiju kursa autors:   M.sc. Iveta Puķīte, tel:+371 26351339,  

e – mail:iveta_flwer@inbox.com; iveta.pukite@bema.gov.lv 

 
Studiju kursa veids:   A daļa 
 
Studiju kursa forma:   Pilna laika 
 

Studiju kursa l īmenis:   Maģistrs 

 

Studiju gads, semestris: 1.semestris 
 

Studiju valoda:  latviešu 

 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes:  lekcijas, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas un izpratni par stratēģisko 
projektu vadību, to stratēģijas izstrādi, risku samazināšanas iespējām, kas sniegs prasmes, kā pārvarēt 
šķēršļus un pabeigt projektu laicīgi un plānotā budžeta ietvaros. 
 
Studiju rezult āti:   
Sekmīgu studiju rezultātā students iegūst: 

• Izpratni kā stratēģiski pareizi noskaidrot esošās problēmas un izvēlēties precīzākos mērķus 
problēmu risināšanai 

• Zināšanas, kādā veidā sasniegt nospraustos mērķus sistemātiski, plānveidīgi un motivēti. Mērķu 
sasniegšanas stratēģijas.  

• Prasmes, kādas stratēģijas izvēlēties, lai organizētu projekta darbu un pilnvaru deleģēšanu un 
projektu kontroli 

• Izpratni par komunikācijas pamatiem projekta vadībā un stratēģisko pieeju projekta krīzes 
risinājumiem  

Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Menedžments, psiholoģija, grāmatvedība, ekonomika.  
 

Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  Sekmīgi ieskaitīts praktiskais darbs. 
 

Gala pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido:  tests/referāts. Lai pielaistu studentu pie rakstiskā testa 
kārtošanas, studentam jāuzraksta referāts par kursa tēmu. Par praktisko darbu 40%, eksāmens 60%. 

 
Studiju kursa saturs: 

• Projekta darbs un startēģiskā projekta vadīšana.  
• Problēmu noteikšanas metodes 



 

 

• Projektu etapi 
• Startēģija projekta lēmumu analīzes procesam 
• Startēģiskā pieeja projekta komandas izveidošanai un tās vadīšanas metodēm 
• Starteģiskā projekta plānošana  
• Startēģiskie projekta vadīšanas līdzekļi 
• Projektu portfelis, stratēģiskie faktori, kas ietekmē projektu portfeļa vadīšanu 
• Informācijas tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā 
• Investīciju projektu sagatavošana un finansēšana  
• Risku noteikšanas tehnika projektiem 
• Projekta dokumentu pārvaldība 
• ES finansēšanas avotu piesaiste  

 
Studiju kursa literat ūra:  

1. Juris Uzulāns, Projektu vadība. Izdevniecība: Jumava. 
2. Vilfr īds Reiters, Kailā patiesība par projektu menedžmentu, Izdevniecība: Vaidelote 
3. Ilgvars Forands, Projekta menedžments, Rīga, Latvijas izglītības fonds 
4. Vadims Jerošenko, Jānis Pinnis, Jeļena Averina, Elīna Gribuste Projektu vadīšanas 

rokasgrāmata, Izdevniecība: Dienas Bizness 
5. „Harward Business Review on”, Autoru kolektīvs, Projektu vadība, Izdevniecība: Lietišķās 

informācijas dienests 
6. Dienas bizness, "Projektu vadīšanas rokasgrāmata", Izdevniecība Dienas bizness 
7. Ieva Kalve, Apseglot pārmaiņu vējus, Izdevniecība: Biznesa augstskola Turība, 2005 
8. Kerzner Harold. Project Management : a system approach to planning, scheduling, and 

controlling / Harold Kerzner. - 8th ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2002 
9. Hobbs Peter. Project management : the essential guide to thinking and working smarter / Peter 

Hobbs. - New York : AMACOM, 2000 
 
 
Papildu literatūra:   

1. Jānis Caune, Andrejs Dzedons, Stratēģiskā vadīšana, Izdevniecība: DeNovo 
2. Nevils Leiks, Stratēģiskā plānošana, Izdevniecība Multineo, 2007 
3. Džounss, Ričards. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē, 

IZdevniecība: Lietišķās informācijas dienests.  
4. Kai Laamanen, Kari Tuominen, Process management, Izdevniecība: ChangeManager Pro 
5. Gray Clifford F. Project Management : the managerial process / Clifford F.Gray, Erik W.Larson. 

- 2nd. ed. - Boston : McGraw-Hill, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INOVAT ĪVIE VAD ĪBAS PROCESI 
 
Studiju kursa autors:  Mag. Aigars Andersons, aigars.andersons@va.lv  
 
Studiju kursa veids:   A  daļa  
 
Studiju kursa forma:   pilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:  maģistrs 
 
Studiju gads, semestris:1.semestris 
 
Studiju valoda: Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:   
  Studiju kursa “Inovatīvie vadības procesi” nolūks ir sniegt teorētiskas zināšanas par 
mūsdienīgiem uzņēmumu vadības modeļiem un procesiem, kā neatņemamiem sekmīgas praktiskās 
komercdarbības nodrošināšanas elementiem. Studiju kursā tiek iegūtas praktiskas iemaņas uzņēmumu 
vadības modelēšanā, izmantojot jaunākos zinātnes atzinumus un modernās tehnoloģijas, kā arī tiek gūtas 
teorētiskas zināšanas par inovatīvo vadības procesu pamatprincipiem un to pielietojamību praksē, lai 
paaugstinātu uzņēmumu komercdarbības efektivitāti. 
 
Studiju rezult āti: 
 Pēc studiju kursa “Inovatīvie vadības procesi” sekmīgas pabeigšanas studenti ir spējīgi 
patstāvīgi novērtēt konkrētu uzņēmumu esošo vadības procesu efektivitātes līmeni, kā arī ieteikt, 
balstoties uz patstāvīgas analīzes rezultātiem, uzņēmumam piemērotāko vadības procesu modeli, 
atbilstoši jaunākajām inovatīvo vadības procesu teorētiskajām atziņām. 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 Uzņēmējdarbības vadības pamati, finanšu un vadības grāmatvedības pamati, mārketinga 

stratēģiju analīze, mikroekonomikas pamati, uzņēmējdarbību reglamentējošā likumdošana, moderno 
informācijas tehnoloģiju pamati. 
 
Vērt ējums: 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
 nodrošināts vismaz 50% nodarbību apmeklējums, 
 nodrošināta vismaz 50% līdzdalība semināros 
 izpildīti vismaz 50% praktisko darbu auditorijā (2), 
 sekmīgi izpildīti pārbaudes darbi auditorijā (2), 
 sekmīgi nokārtots eksāmens studiju priekšmetā ““Inovatīvie vadības procesi”” 
Gala pārbaudījuma veids:  
 eksāmens   
Gala vērt ējumu veido: 
 50% -eksāmens, 
 30% -pārbaudes darbi (2), 
 20% -nodarbību apmeklējums, praktiskie darbi auditorijā, patstāvīgais darb



Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kursā “Inovatīvie vadības procesi” tiek apskatītas sekojošas sadaļas: 
- uzņēmumu vadības vispārējās funkcijas un nozīme mūsdienu biznesa vidē; 
- modernās uzņēmumu vadības modeļi un teorētiskais pamatojums; 
- uzņēmumu inovatīvo vadības teoriju vēsturiskā attīstība no to izcelšanās līdz mūsdienām; 
- uzņēmumu vadības kontroles nepieciešamība; 
- modernās vadības metodes un instrumenti- TQM, Atskaites punktu metode, “Tieši laikā” metode, uz 
aktivitātēm balstīto izmaksu metode, Piegādes ķēžu vadības metode, biznesa procesu “apgrieztā 
inženērija”, QFD, Galveno kompetenču metode, pilnvaru deleģēšanas metode; 
- Dzīves cikla vadības metode (LCM), kā apvienojošā komponente, kas ietver sevī galvenās mūsdienu 
teorijas, koncepcijas un vadības instrumentus. 

 
Studiju kurss daļēji balstās uz studentu zināšanām ekonomikā, inovācijās un vadības teorijās, iegūto 
praktisko pieredzi uzņēmējdarbības jomā un izziņas vēlmi.  
 
 
Studiju kursa literat ūra: 
� “Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem”- LIAA, 
Rīga, 2007. 
� Bo P. Weidema. “LCM- a Syntesys of Modern Management Theories”- LCA Consultants, 
Kopenhavn, Danmark, 2006. 
� “Innovation Management and the Knowledge Driven Economy”- European Commission, 
Directorate General for Enterprise, Brussels- Luxemburg, 2005. 
� http://www.innovation.lv/ino2/publications/SME_manual_en.pdf (InnoSupport: Supporting 
Innovation in SME's) 
� http://www.innovation.lv (Inovāciju portāls Latvijā). 
� http://irc.innovation.lv (Inovatīvo risinājumu portāls). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ORGANIZ ĀCIJU PSIHOLO ĢIJA 
 
 

Studiju kursa autors: Dr. Lāsma Latsone, lasma.latsone@liepu.lv  
 

Studiju kursa veids: A daļa 

 

Studiju kursa forma:  pilna laika 

 
Studiju kursa l īmenis: maģistrs 

 

Studiju gads, semestris: 1. semestris 

 

Studiju valoda: latviešu 
 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un patstāvīgais darbs, grupu darbs, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:   
Kurss paredzēts profesionālā maģistra studiju programmas Biznesa vides vadība studentiem. Šodienas mainīgajā, 
globalizācijas skartajā sociālajā vidē un kultūrvidē zināšanas organizāciju psiholoģijā palīdz izprast organizācijas 
dalībnieku uzvedību un domāšanas atšķirības, veidot veiksmīgus komunikāciju procesus, kā arī veicina vienotību 
ceļā uz organizācijas mērķu sasniegšanu. Kurss iepazīstina ar teorētiskiem, konceptuāliem, praktiskiem un 
empīriskiem organizāciju psiholoģijas jautājumiem, praktiķu un teorētiķu atziņām. Kursa mērķis - organizācijas 
psiholoģijas teorētisko aspektu izpratne; prasme izmantot teorētiskās atziņas praksē attiecībā uz savu komunikatīvo 
spēju un prasmju apzināšanos un saskarsmi un sadarbību organizācijā. 
 
Studiju rezult āti: 
- Savu spēju un ierobežojumu apzināšanās; prasme strādāt komandā; 
- Attiecību veidošana organizācijā, prasme sadarboties ar dažādām mērķa grupām; 
- Spēja efektīvi sazināties/kontaktēties ar kolēģiem un klientiem; organizāciju kultūras izpratne; kultūru atšķirību 
apzināšanās, to ietekme uz organizācijas darba procesiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Vispārējā psiholoģija 
 

Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
aktīva piedalīšanās nodarbībās un semināros, patstāvīgais darbs, eksāmena darba sagatavošana un prezentācija 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
Gala vērt ējumu veido: 
Lekciju apmeklējums un aktīva piedalīšanās semināru nodarbībās – 50%. 
Eksāmena darbs un prezentācija – 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Studiju kursa saturs: 
 
Ievads: Organizācijas un psiholoģijas jēdzieni, globalizācija, postmodernisms, holisms un sistēmteorija, paradigmu 
maiņa, mūsdienu izaicinājumi organizāciju darbā 
I Cilv ēku attiecības un darba rezultāts: uztveres, attieksmju, personību, inteliģenču/ intelekta, vērtību, 
paškoncepcijas atšķirības 
II Komunikat īvā kompetence - savstarpējo attiecību pamats: komunikācijas teorijas, komunikāciju process, 
saskarsmes barjeras, verbālā un neverbālā saskarsme, saskarsme organizācijās, efektīva komunikācija 
III Motiv ācija un apmierinātība ar darbu: motivācijas teorijas, atalgojums un sods, mentorings un koučings, 
personīgās produktivitātes uzlabošana 
IV Organizācija, kas mācās. Domāšanai draudzīgas vides veidošana, sistēmteorijas iedzīvināšana organizācijā.  
V Komandas dinamika un vadīšana, vadītāja kompetences, vadītājs un līderis. Komandas jēdziena izpratne, 
līderības potenciāla attīstīšana  
VI Organizācijas kultūra, organizācijas attīstība un pārmaiņu vadība 
VII Problēmu un konfliktu risin āšana organizācijas darba procesā. Stresa menedžments 
VIII Organizāciju ētikas pamatjautājumi. Ētiskās dilemmas organizācijas darba procesā 
 
Studiju kursa literat ūra:  
Ešenvalde, I. 2007. Pārmaiņu vadība. Jāņa Rozes apgāds 
Reņģe, V. 2007. Organizāciju psiholoģija. Rīga, Kamene 
Garleja, Rasma.2006. Cilvēkpotenciāls Sociālā vidē. Rīga, RaKa 
 
Papildu literatūra:   
Ešenvalde, I. 2005. Personāla praktiskā vadība. Jāņa Rozes apgāds 
Forands I. Personāla vadība. Latvijas izglītības fonds. 2002. 
Frīmentls D. 2004. Komandas motivācija un vadība. Zvaigzne ABC 
Garleja, Rasma.2003. Darbs, Organizācija, Psiholoģija. Rīga, RaKa 
Goulmens. 2001. Tava emocionālā inteliģence. Jumava 
Gratone, L. 2004. Cilvēkresursu stratēģija. SIA „J.L.V.” 
Herbsts, Dīters. 2007. Komunikācija Uzņēmumā. Zvaigzne ABC  
Kramiņš, E. 2005. Runas prasme saziņā. Biznesa augstskola Turība 
Krīgers, V. 2003. Komandas vadība. NOVO 
Omārova, Silva. 2001. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga 
Omārova, Silva. 2001. Cilvēks runā ar cilvēku. Kamene, Rīga 
Pīrsija, R. 2006. Informācijas menedžments. Jumava 
Praude B., Beļčikovs J. 2001. Menedžments. Vaidelote 
Robinss E. 2004. Tavas neierobežotās iespējas. Jumava. 
Spulle, Ā.A. 2004. Praktiskais personālmenedžments. Biznesa augstskola „Turība” 
Veinberga, Sandra. 2004. Publiskās attiecības: PR. Apgāds Zvaigzne ABC 
DuBrinm Andrew. 2004. Human Relations: Interpersonal, Job-Oriented Skills. 8th ed., Upper Saddle River,  
Goleman, D. 2006. Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. Bantam Books, NY  
Lussier, Robert. 1999. Human Relations in Organizations. 4th edition, Irwin/McGraw-Hill 
O’Neil, S., Chapman, E. 2002. Your Attitude is Showing. 10th edition, Upper Saddle River, NJ 
Pinder, C. C., 2008. Work Motivation in Organizational Behavior, Psychology Press 

 
 



 

 

GLOBĀLAIS M ĀRKETINGS 
 
 

Studiju kursa autors: Renāte Cāne, MBA, renate.cane@gmail.com 

 

Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma:  Pilna laika 
 

Studiju kursa l īmenis: Maģistrs 

 

Studiju gads, semestris: 2.semestris 

 

Studiju valoda: Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 16 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: Lekcijas, seminārs, praktiskais darbs, gadījumu analīze, patstāvīgās studijas (literatūras studijas, 
pētniecības darbi, radošais darbs u.c.), pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Kursa mērķis ir nodrošināt maģistrantu kompetenci par globālā mārketinga specifiku, tā 
atšķirību no mārketinga lokālajā vidē, radīt izpratni par globālā mārketinga teorētiskajiem aspektiem un praktisko 
pielietojumu starptautiskajā uzņēmējdarbībā. 
Kursā tiek raksturota starptautiskā uzņēmējdarbības vide kā globālā mārketinga arēna un tās analīzes metodes, detalizēti 
apskatīta globālā mārketinga būtība, globālā tirgus segmentēšanas kritēriji un pozicionēšanas metodes, konkurentu analīze 
globālajā tirgū, mārketinga mix elementu – produkts, cena, vieta, sadale, virzīšana – pielietojuma specifika globālajā 
mārketingā, izvērtēta dažādu valstu/reģionu kultūras, politikas un ekonomikas ietekme uz uzņēmuma globālā mārketinga 
aktivitātēm. 
 
Studiju rezult āti: 
Pēc kursa apgūšanas maģistranti: 
- izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus; 
- spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par kursā 
aplūkotajām teorijām un to pielietojumu praksē; 
- spēs praktiski risināt globālā mārketinga jautājumus uzņēmumos un organizācijās 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Uzņēmējdarbības vide, Mūsdienu mārketinga stratēģijas 
 

Vērt ējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei: līdzdalība grupu nodarbībās un praktiskajos darbos; laikā sagatavots radošais darbs; 
obligāts semināra apmeklējums; visos praktiskajos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu; akadēmiskās ētikas 
ievērošana. 
 
Gala pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens, sastāvošs no kontroljautājumiem studiju kursa tēmu ietvaros un situācijas 
analīzes. 
  
Gala vērt ējumu veido: 20% - praktisko darbu vērtējums; 
20% - radošais darbs – globālā mārketinga principu izpēte kādā no Latvijas uzņēmumiem, tā prezentācija un atbildes uz 
docētāja un studentu jautājumiem par pētījumu seminārā; 
60% - eksāmena atzīme. 



 

 

Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot). 
 
 
Studiju kursa saturs: 
1. Starptautiskā uzņēmējdarb ības vide 
 1.1. Nacionālo tirgu ierobežojošie faktori 
 1.2. Uzņēmuma starptautiskās stratēģijas izvēles iemesli 
 1.3. Iespējamie uzņēmuma starptautiskās darbības veidi 
1.4. Potenciālo tirgu būtiskākie raksturlielumi, to izvērtēšana. Valstu izvēle pārrobežu biznesa projektu īstenošanai  
 1.5. Riski starptautiskajā tirgū 
 1.6. Ieejas (ieiešanas) barjeras dažādu valstu tirgos. To veidi 
1.7. Globalizācijas ietekme uz starptautisko tirgu un uzņēmumu mārketinga stratēģijām 
2. Globālais mārketings 
 2.1. Globālais mārketings. - būtība, specifika 
 2.2. Globālā mārketinga 3 koncepcijas 
 2.3. Etnocentrisma, policentrisma un ģeocentrisma principi globālajā mārketingā 
 2.4. Mārketinga pētījumu nozīme un specifika globālajā mārketingā. To īpatnības, salīdzinot ar mārketinga 
pētījumiem lokālajā vidē 
 2.5. Segmentēšana globālajā tirgū, tās kritēriji 
2.6. Konkurentu analīzes metodes globālajā tirgū 
 2.7. Pozicionēšana globālajā tirgū, tās metodes 
 2.8. Divas izplatītākās produktu stratēģijas globālajā mārketingā, priekšrocības un trūkumi katrai no tām  
 2.9. Produkta modificēšanas līmeņi globālajam tirgum 
 2.10. Produkta starptautiskais dzīves cikls. Tā nozīme, izplatītākie modeļi 
 2.11. Zīmola un iesaiņojuma nozīme globālajā tirdzniecībā. Globālie un lokālie  zīmoli 
 2.12. Preču zīmju politikas īpatnības globālajā tirdzniecībā. Globālo preču  zīmju veidi 
 2.13. Produkta cenu ietekmējošie faktori globālajā mārketingā 
 2.14. Veicināšanas (Promotion) pasākumu pielāgošana attiecīgā mērķtirgus īpatnībām 
 2.15. Reklāmas nozīme, stratēģijas un īpatnības globālajā mārketingā 
 2.16. Dažādu valstu/reģionu kultūras, politikas un ekonomikas ietekme uz uzņēmuma globālā mārketinga 
aktivitātēm. Gerta Hofstedes (Geert Hofstede) teorija par globālās uzņēmējdarbības vides atšķirībām 
  
Studiju kursa literat ūra:  
1. Johansson J.K. Global Marketing. Foreign Entry, Local Marketing end Global Management. - 4th ed. - McGraw 
Hill International Edition, 2006. – 672 p. 
2. Daniels J.D.  International business: environments and operations. – 9th ed. - Upper Saddle River, New Yersey: 
Prentice Hall, 2001. - 810 p. 
 
Papildu literatūra:   
1. Kotler P. Marketing management. 13th ed. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009. - 816 p. 
2. Niedrītis J.Ē. Mārketings. Ceturtais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 
2008. - 488 lpp.  
3. Krugman Paul R.  International Economics: theory and policy. - Boston: Addision Wesley, 2003. – 754 p. 
4. Oļevskis G.  Starptautiskā tirdzniecība. - Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola, 2003. - 204 lpp.  
5. Акулич И.Л. Международный маркетинг. – Рига: БРИ, 2006. – 387 c.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti: 
Valstisko institūciju publikācijas 
• drukātie grāmatu tipa izdevumi 
o Statistical Abstract of the United States 
o County and City Data Book 
o Industrial Outlook 
o Marketing Information Guide 
• īpašas periodiskas publikācijas 



 

 

o Annual Survey of Manufacturers 
o Federal Reserve Bulletin 
• interneta avoti 
o Census Bureau (www.census.gov) 
o Fed World Clearinghouse (www.fedworld.gov) 
o Thomas likumdošanas mājaslapa (ww.thomas.loc.gov) 
Periodiskie izdevumi 
o Business Periodicals Index 
o Standard & Poor’s Industry 
o Moody’s Manual 
o Encyclopedia of Associations 
• mārketinga žurnāli 
o Journal of Marketing 
o Journal of Marketing Research 
o Journal of Consumer Trade 
• pārdošanas žurnāli 
o Advertising Age 
o Sales & Marketing Management 
• biznesa žurnāli 
o The Economist  
o Business Week 
o Fortune 
o Forbes 
Biznesa informācija internetā 
o Bloomberg finanšu ziņas (www.bloomberg.com) 
o C/Net tehnoloģiju pārskats (www.cnet.com) 
o Hoover uzņēmumu datu apkopojums (www.hoovers.com) 
o SEC publisko uzņēmumu finanšu dati (www.sec.gov) 
o National Trade Data Bank ziņojums par nozares tendencēm un konkurenci (www.stat-usa.gov) 
• Komercdati 
o Nielsen (dati par produktiem/zīmoliem, mediju auditorijām) 
o MRCA Informācijas pakalpojumi (dati par patēriņa produktu iegādi un patēriņu) 
o Information Resources, Inc. (dati par tirgus pirkumiem un veicināšanu) 
o Simmons Market Research Bureau (dati par medijiem un produktu/zīmolu patēriņu) 
• citi avoti – Arbitron, Audit Bureau of Circulation, Starch 
Dažādu asociāciju apkopotā informācija 
• American Marketing Association (www.ama.org) 
• CommerceNet interneta komercijas asociācija (www.commerce.net) 
• Gale Encyclopedia of Associations (www.gale.com) 
Starptautiska informācija internetā 
• CIA World Factbook (www.cia.gov/publications/factbook) 
• Electronic Embassy saites uz vēstniecību mājaslapām (www.embassy.org) 
• ANO (www.un.org) 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
MŪSDIENU MĀRKETINGA STRAT ĒĢIJAS 

 
Studiju kursa autors: Mag. Ieva Dmitri čenko, mob.tel.29277566, E-pasts: ieva.dmitricenko@va.lv, skype 
name: ieva.dmitricenko 

 
Studiju kursa veids: B daļa 

 

Studiju kursa forma:  Pilna laika 

 

Studiju kursa l īmenis: maģistrantūra 

 

Studiju gads, semestris: 2.semestris 

 

Studiju valoda: latviešu 
 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mārketinga stratēģijām un to pielietojumu 
uzņēmējdarbības attīstīšanai.  
 
Kursa rezultāti:  
� Iepazīstināt studentus ar mārketinga stratēģiskās plānošanas elementiem 
� Rosināt studentus patstāvīgi apgūt mūsdienu mārketinga stratēģiju teorētiskos aspektus 
� Trennēt studentus pielietot praksē teorētiskos konceptus 
� Izstrādāt mārketinga stratēģijas konkrētām biznesa situācijām  
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas (lekcijas – 12 stundas, semināri un praktiskie darbi – 12 
stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 
1.Laikā jāsagatavo praktiskie darbi un referāti un tie jāprezentē auditorijā. 
2.Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, 
izpildot individuālu uzdevumu. 
3. Visos praktiskajos darbos un referātos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu (vismaz 4 punktus). 
 
Vērt ējums: 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1. Referāts (individuāls darbs). Teksta apjoms ~10 lpp. Prezentācijas ilgums 30 min (tai skaitā jautājumi un 
diskusijas ar auditoriju) - 60%.  
4. Uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrāde (grupu darbs). – 40% 
 
 
Kursa saturs: 
� Stratēģiskā perspektīva 
� Stratēģiskā analīze 
� Referātu lasīšana un apspriešana 
� Stratēģijas formulēšana 



 

 

� Referātu lasīšana un apspriešana 
� Stratēģijas ieviešana 
� Mārketinga stratēģiju prezentācijas un apspriešana 
 
Literat ūra: 
- Aaker D.A. (2008) Strategic Market Management, John Wiley & Sons: Hoboken, 322 pp. 

- Blaits Dž. 2004. Mārketings: rokasgrāmata. Zvaigzne ABC 

-      Brassington F., Pettit S. Principles of Marketing. Pearson Education 2006., 1264 pp.-       Doyle C. Collins 
Dictionary of Marketing. – HarperCollins Publishers:  Glasgow 2005. – 365 p 
-      Doyle P. Marketing Management&Strategy. – Hemel Hempstead: Prentice Hall, 1994. – 410 p., 19.p. 
-      Drummond G., Ensor J., Ashford R. (2008) Strategic Marketing: Planning and Control, Elsevier:Oxford, 332 pp. 
- Solomon M.R.  Marketing: real people, real choices. – Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. – 592 p 
- Aktuālas publikācijas nozares žurnālos, kas atrodams elektroniskajās datu bāzēs 
Interneta resursi 
www.valuebasedmanagement.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REKL ĀMAS TENDENCES 
 
 
Studiju kursa autors: Mag. Elga Zēģele  
 

Studiju kursa veids: B daļa  

 

Studiju kursa forma:  Pilna laika 

 

Studiju kursa l īmenis: maģistrs 

 

Studiju valoda: Latviešu  
 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: studenti apgūst reklāmas kampaņu veidošanas pamatprincipus; iepazīstas ar mārketinga 
mix kompleksa veidošanu un realizāciju; iepazīstas ar reklāmas psiholoģijas pamatnostādnēm.  
 
Studiju rezult āti: studenti spēj izanalizēt reklāmu pasākumus un dažādus veidus no to efektivitātes viedokļa, prot 
izvēlēties precīzākos reklāmas veidošanas instrumentus un atlasīt konkrētajai kampaņai piemērotākos medijus.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): pamatzināšanas mārketingā un 
reklāmas veidošanas pamatprincipi. 

Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: piedalīšanās lekcijās un semināros, praktiskā darba izstrāde, sekmīgi nokārtots 
eksāmens.   
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: 70% lekciju apmeklējums; 70% izpildītu pārbaudes darbu; pētījums par kādu konkrētu 
reklāmas kampaņu; sekmīgi nokārtots eksāmens 
 
Studiju kursa saturs: 
Mūsdienīgu reklāmu veidošanas principi 
Radošo un reklāmas efektivitāti nodrošinošo aspektu apvienošana  
TV un radio reklāma 
Vides reklāma 
Reklāma drukātajos medijos 
Reklāmas kampaņu veidošanas un sagatavošanas principi 
Reklāmas kampaņai nepieciešamo mediju atlase 
Mārketinga mix komplekss - līdzekļu lietderīga izlietojuma nodrošinātājs  
Studiju kursa literat ūra:  
Wells W., Burnett J., Moriarty S. Advertising Principes & Practice. INC. 1997 
Ronald Lane W., Thomas Russell. Advertising: A Framework. Prentice Hall. 2002 
Burnett J., Moriarty S. Introduction to Marketing  Communication. Prentice Hall. 1999 
Ross L., Nisbett R.E. The Person and the Situation. Mcgraw- Hill. 1999 
 

 
 



 

 

KLIENTU ATTIEC ĪBU VADĪBA 
 
Studiju kursa autors: Renāte Cāne, MBA, renate.cane@gmail.com  
 
Studiju kursa veids: B daļa 

 

Studiju kursa forma:  Pilna laika 

 

Studiju kursa l īmenis: Maģistrs 

 

Studiju gads, semestris: 2.semestris 

 
Studiju valoda: Latviešu 

 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: Lekcijas, seminārs, praktiskais darbs, gadījuma analīze, patstāvīgās studijas (literatūras 
studijas, pētniecības darbi, radošais darbs u.c.), pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Kursa mērķis ir nodrošināt maģistrantiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas klientu attiecību vadīšanā uzņēmumos.  
Kursā tiks raksturots attiecību mārketings un detalizēti apskatīta klientu attiecību vadība kā attiecību mārketinga 
instruments – tās pamatprincipi, funkcijas, sistēma, procesi un tehnoloģijas, tiks aplūkotas klientu apmierinātības 
teorijas, izpausmes un ietekme uz uzņēmumu darbības rezultātiem, klientu apmierinātības mērīšanas metodes un 
instrumenti, kā arī izvērtēta uzņēmuma iekšējā mārketinga loma klientu attiecību vadīšanā.  
 
Studiju rezult āti: 
Pēc kursa apgūšanas maģistranti: 
- izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus; 
- spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par kursā 
aplūkotajām teorijām un to pielietojumu praksē; 
- spēs organizēt klientu attiecību vadības sistēmas ieviešanu uzņēmumos un organizācijās 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Uzņēmējdarbības vide, Mārketings, Projektu vadība, Biznesa komunikācija 

Vērtējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei: līdzdalība grupu nodarbībās un praktiskajos darbos; laikā sagatavots 
radošais darbs; obligāts semināra apmeklējums; visos praktiskajos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu 
vērtējumu; akadēmiskās ētikas ievērošana 
 
Gala pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens, sastāvošs no kontroljautājumiem studiju kursa tēmu 
ietvaros un situācijas analīzes 

  
Gala vērt ējumu veido: 20% - praktisko darbu vērtējums 
20% - radošais darbs - klientu attiecību vadības modeļa izstrāde kādā no Latvijas uzņēmumiem, tā 
prezentācija un atbildes uz docētāja un studentu jautājumiem par pētījumu seminārā 
60% - eksāmena atzīme 
Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot) 

 
 
 



 

 

Studiju kursa saturs: 
Attiecību mārketings kā uz klientu fokusēta biznesa stratēģija 
Attiecību mārketinga instruments - klientu attiecību vadība (Customer Relationship Management - CRM) 
Klientu attiecību vadības būtība, teorētiskie pamati 
Klientu attiecību vadības funkcijas uzņēmumā 
Klientu attiecību vadības procesi, to izstrādāšana un ieviešana uzņēmumā atbilstoši CRM nostādnēm 
Klientu attiecību vadības sistēmas un tehnoloģijas 
CRM programmatūras (Microsoft Dynamics CRM 4.0, CRM Small Business ED SVR 3.0, Oracle CRM u.c.) 
Klientu attiecību vadības projekta ieviešanas galvenie posmi 
Būtiskākās kļūdas uzņēmuma un klientu attiecību veidošanā 
Klientu attiecību vadības rezultāts - klientu apmierinātība 
Klientu apmierinātības izpausmes un to ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātiem 
Klientu apmierinātības pētīšanas metodes un instrumenti  
Optimālā līdzsvara noteikšana starp uzņēmuma ieguldījumiem un klientu apmierinātības nodrošināšanu 
Uzņēmuma iekšējā mārketinga loma klientu attiecību vadīšanā  

 
Studiju kursa literat ūra:  

Berry M.J., Gordon S.L. Data mining techniques: for marketing, sales and customer relationship 
management. 2nd ed. - Indianapolis: Wiley Pub, 2004. - 643 p.  

Leiks N., Hekī K. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. – Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2008. – 217 lpp. 
Papildu literatūra:   

Kotler P. Marketing management. 13th ed. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009. - 816 p. 

Niedrītis J.Ē. Mārketings: kā labāk saprasties ar pircējiem un gūt peļņu. 3., pārstrādātais un papildinātais 
izdevums. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. - 407 lpp.  

Customer relationship management in electronic markets. Edit. Iyer G.R., Bejou D. - New York: Best Business 
Books, 2003. - 113 p.  

McConnell B., Huba J. Creating customer evangelists: how loyal customers become a volunteer sales force - 
revised ed. - Chicago: Kaplan Publishing, 2007. - 230 p.   

Blanchard K., Ballard J., Finch F. Customer mania!: It's Never Too Late to Build a Customer-Focused 
Company. Ken Blanchard, - London: HarperCollins, 2005. - 194 p.   

Coscia S. Customer service over the phone. 5th edition. - New York: Telecom Books, 2002. - 143 p.  

Frīmentls D. Aktīva klientu apkalpošana: 50 praktiski padomi. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 126 lpp.  

Godins S. Atļaujas mārketings: kā svešiniekus pārvērst par paziņām un paziņas - klientos. - Rīga: SIA Baltijas 
vadības konferences, 2002. - 201 lpp.  

http://crmmastery.com/ 

http://www.destinationcrm.com/ 

http://www.crm. 

 

 

 



 

 

E-KOMERCIJA UN BIZNESS 

 
Studiju kursa autors:  Mag. Aigars Andersons, aigars.andersons@va.lv  
 
Studiju kursa veids:   B  daļa  
 
Studiju kursa forma:   pilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:  maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 2.semestris 
 
Studiju valoda: Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:    
  Studiju kursa nolūks ir sniegt teorētiskas zināšanas par biznesa vidē pielietotajiem e-komercijas modeļiem,  
kā modernā biznesa vadības  neatņemamu sastāvdaļu, kā arī dot pamata praktiskās iemaņas jaunāko e-biznesa 
modeļu ieviešanai uzņēmumos. Nodarbībās tiek sniegta teorētiska informācija par kursa pamatjautājumiem, iesaistot 
studentus  diskusijās un patstāvīgo darbu veikšanā. Patstāvīgais darbs tiek organizēts individuāli vai grupās (līdz 2 
cilvēkiem), ņemot vērā darba specifiku, sarežģītību un tā paredzamo apjomu.  
 
Studiju rezult āti:  
 Studiju kursā “E-komercija un bizness” iegūtās zināšanas un prasmes studenti izmantos patstāvīgā kursa 
darba- “e-biznesa modeļu ieviešanas uzņēmumā pasākuma plāna” izstrādē, turpmākajās studijās un praktiskajā 
uzņēmumu vadībā. Iegūtās zināšanas būs iespējams izmantot arī turpmākajos studiju kursos, kas saistīti ar  e-
mārketingu, uzņēmumu stratēģisko plānošanu un vadību, projektu vadību, kā arī dažāda veida e-pielietojumiem. 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 Studiju kurss daļēji balstās uz studentu iepriekš iegūtajām zināšanām ekonomikā, biznesa plānošanā, 
informācijas tehnoloģijās un e-mārketingā, kā arī iegūto dzīves pieredzi praktiskās uzņēmējdarbības un 
datorlietošanas jomās un individuālo izziņas vēlmi. 
 
Vērt ējums: 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
 nodrošināts vismaz 50% nodarbību apmeklējums, 
 nodrošināta vismaz 50% līdzdalība semināros 
 izpildīti 100% praktisko darbu auditorijā (2), 
 sekmīgi izpildīti pārbaudes darbi auditorijā (2), 
 sekmīgi nokārtots eksāmens studiju priekšmetā “E-komercija un bizness”. 
Gala pārbaudījuma veids:  
 eksāmens- prezentācija   
Gala vērtējumu veido: 
50% -“e-biznesa modeļu ieviešanas uzņēmumā pasākumu plāns” prezentācija, 
35% -pārbaudes darbi (2), un praktiskie darbi auditorijā, 
15% -nodarbību apmeklējums, patstāvīgais darbs. 
 
 
 
 



 

 

Studiju kursa saturs: 
 
E- komercijas pielietojuma prakse  uzņēmējdarbībā, tā būtība, nozīme un saturs. 
E-komercijas likumdošanas aspekti un institucionālais ietvars. 
E-komercijas pielietojuma atšķirības un kopīgās iezīmes MVU un lielo uzņēmumu sektoros.  
E-komercijas pielietojumu atbilstības noteikšana konkrētiem uzņēmumiem un to ieviešanas iespējas. 
E-pielietojumu izstrādes un ieviešanas posmi un secība uzņēmumos.  
Dažādu nozaru uzņēmumu darbības plānošana, ieviešot praksē e-komercijas elementus. 
E-komercijas pamatelementi un to ietekme uz uzņēmumu darbību.  
E-komercijas tehniskās iespējas. Programmatūras rīki un web vides iespējas.  
E-komercijas sistēmas modeļa izveidošana studentu izvēlētajam uzņēmumam, iegūto rezultātu analīze un secinājumi 
E- komercija, kā uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas rīks. Ieviešanas efektivitātes novērtēšanas 
iespējas un analīzes metodes. 
E- komercijas novitātes un perspektīvie modeļi pasaulē. 
E-komercijas modeļu izmantošana MVU sektorā. 
 
 
Studiju kursa literat ūra:  
 
1. Wichmann, Thorsten. “E-markets and online directories. A handbook for small business”-  Berlecon research, 
2006. 
2. http://www.ebusinesslex.net (E-biznesa likumdošanas portāls). 
3. http://www.emarketservices.com (E-tirgu datubāze). 
4. http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/ (EK struktūra, kas atbildīga par IT sektoru un e-komercijas lietām). 
5. http://www.line56.com (“online” žurnāls, fokusēts uz E-komerciju). 
6. http://www.ebusiness-watch.org/ (Eiropas e-biznesa direktorija). 
7. http://www.eps.gov.lv/index.php?&12 (Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA BIZNES Ā 
 
Studiju kursa autors : Dr. L āsma Latsone 
 
Studiju kursa veids : B daļa 
 
Studiju kursa forma : pilna laika  
 
Studiju kursa l īmenis :  maģistrs 
 
Studiju gads , semestris: 2.semestris 
 
Studiju valoda : latviešu  
 
Studiju kursa apjoms : 2 kredītpunkti   
 
Studiju kursa metodes: lekcijas,  praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, prezentācijas.  
 
Studiju kursa anotācija :  
Kurss paredzēts profesionālā maģistra studiju programmas Biznesa vides vadība studentiem.  
Zinātniska un sistemātiska izpratne par indivīdiem un viņu attiecībām ar sociālo vidi. Kursa mērķis – izmantojot 
mūsdienu sociālās psiholoģijas galvenos virzienus un teorētiskās atziņas, sniegt ieskatu sociālo procesu norisēs, 
izzināt cilvēka personību un cilvēka lomu sociālo procesu veidošanā un virzīšanā, kā arī aplūkot sadarbības iespējas, 
kādas pastāv starp uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem. Akcents uz teoriju pielietojumu praksē.     
 
Studiju rezultāti:  
- Sabiedrības procesu izpratne 
- Savu spēju un ierobežojumu apzināšanās  
- Prasme sadarboties ar dažādām mērķa grupām 
- Cilvēkresursu vadības pamatprincipu pielietojums 
   
Vērt ējums : 
Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība nodarbībās un semināros, patstāvīgais darbs, eksāmens 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens  
 
Gala vērt ējumu veido: 

� Lekciju apmeklējums un aktīva piedalīšanās semināru nodarbībās – 20%. 
� Patstāvīgais darbs - 30 %  
� Eksāmena atzīme – 50 %. 

 

Studiju kursa saturs. 

 
1. Sociālās psiholoģijas priekšmets, tā saistība ar uzņēmējdarbības vidi 
2. Sociālās psiholoģijas pamatteorijas. Sistēmteorija un holistiskā pieeja 
3. Cilvēks, personība, sabiedrība. Socializācija un sociālo pārmaiņu psiholoģiskie aspekti. Sociālais „Es” . Sociālās 
vērtības. 
4. Agresija, dusmas, konformisms, altruisms. attieksmes. Stereotipi un aizspriedumi 
5. Izglītība kā cilvēkpotenciāla veidošanas līdzeklis. Personīgā un sociālā izglītība. 
Dzīves prasmes. Neformālā izglītība 
7. Grupas kā sociālas sistēmas. Organizācija un sabiedrība. 
8. Masu un pūļa psiholoģija.  



 

 

9. Attiecību veidošanās socioekonomiskā vidē.  
10.Dzimumu socializācija biznesa pasaulē.  

 
Studiju kursa literat ūra:  
Pamatliteratūra : 
- Garleja, Rasma.2003. Darbs, Organizācija, Psiholoģija. Rīga, RaKa 
- Garleja, Rasma.2006. Cilvēkpotenciāls Sociālā vidē. Rīga, RaKa 
- Goulmens. 2001. Tava emocionālā inteliģence. Jumava 
- Omārova, Silva. 2001. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga 
- Pļaveniece, M., Šuškovnika D. 2002. Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga, RaKa 
- Reņģe, V. 2002. Sociālā psiholoģija. Rīga, Kamene 
- Spulle, Ā.A. 2004. Praktiskais personālmenedžments. Biznesa augstskola „Turība” 
- DuBrinm Andrew. 2004. Human Relations: Interpersonal, Job-Oriented Skills. 8th ed., Upper Saddle River, NJ 
- O’Neil, S., Chapman, E. 2002. Your Attitude is Showing. 10th edition, Upper Saddle River, NJ 

 
Papildliteratūra: 
- Edeirs, Džons. 1997. Efektīva Komunikācija: Vissvarīgākā vadības mākslas metode. Asja. 
- Forands I. Personāla vadība. Latvijas izglītības fonds 
- Herbsts, Dīters. 2007. Komunikācija Uzņēmumā. Zvaigzne ABC  
- Lapsa, Teika. 2002. Sabiedriskās attiecības: Ievads teorijā un praksē. Rīga, Biznesa augstskola Turība 
- Omārova, Silva. 2001. Cilvēks runā ar cilvēku. Kamene, Rīga 
- Praude B., Beļčikovs J. 2001. Menedžments. Vaidelote 
- Reņģe, V. 2001. Organizāciju psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC 
- Veinberga, Sandra. 2004. Publiskās attiecības: PR. Apgāds Zvaigzne ABC 
- Hargreaves, A. et all. 1989. Personal and Social Education. Basil Blackwell 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BIZNESA PROCESU IMIT ĀCIJU MODEL ĒŠANA 

 
Studiju kursa autors:   Prof. Egīls Ginters, tel: +371 29266909,  

fax: +371 7970126, e-mail: egils.ginters@va.lv  
 
Studiju kursa veids:   B daļa 
 
Studiju kursa forma:  Pilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:   maģistrs 
 
Studiju gads, semestris:  1.semestris 
 
Studiju valoda:   latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes:  lekcijas un praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  Studiju kursa mēķi ir sekojoši: 

• Sniegt zināšanas un izpratni par biznesa procesu modelēšanu, izmantojot infoloģiskus un 
dinamiskus modeļus QPR ProcessGuide vidē; 

• Pilnveidot modelēšanas un procesu analīzes prasmes, izmantojot QPR ProcessGuide vidē 
funkcionējošu vienkāršotu imitāciju modelēšanas vidi. 

 
Studiju rezult āti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par biznesa procesu modelēšanas pamatiem; 
• Prasmes, pielietot modelēšanas programmatūru QPR ProcessGuide procesu analīzē; 
• Spēju, izmantot imitāciju modelēšanas iespējas biznesa procesu pārvaldībai. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Elementāras datorprasmes un izpratne par biznesa procesu būtību. 
 
Vērt ējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi ieskaitīti: praktiskie darbi.. 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite (tiek saņemta automātiski, ja ir sekmīgi ieskaitīti praktiskie 

darbi) 
 
Gala vērt ējumu veido: Praktiskie darbs (100%)  
Studiju kursa saturs: 
Studiju kurss sastāv no 5 lekcijām (10 stundas) un 4 patstāvīgajiem darbiem (10 stundas). 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Biznesa procesi un to modelēšana. Biznesa procesu tipveida modeļi (QPR ProcessGuide) un 
imitāciju modelēšana. Hierarhisks modelis (2 stundas) 

• QPR ProcessGuide pamati un aprīkojums (2 stundas) 
• Modelēšana: Modelis un tā elementi (2 stundas) 
• Grafisks skats. Navigātors. Analīze. Atskaites (2 stundas) 
• Imitāciju modelēšanas pamati QPR ProcessGuide vidē (2 stundas) 

 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 



 

 

• Četri praktiskie darbi, no kuriem 3 darbi (katrs 2 stundas) secīgi sagatavo modelētāju patstāvīgai 
darbībai, bet ceturtais darbs (4 stundas) kalpo hipotētiska uzņēmuma kāda biznesa procesa 
(ražošana, pārdošana, loģistika, mārketings uc.) analīzei, konstruējot atbilstošas abstrakcijas 
vairāklīmeņu modeli un veicot kritisko resursu (kontūru) imitāciju modelēšanu. 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja parakstu, kas 
apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

1. QPR 7.4. ProcessGuide Users Guide, QPR Software Plc, Helsinki, 2005. 
 
 
Papildu literatūra:   
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, bet galvenokārt 
http://www.qpr.com/Products/QPRProcessGuide/QPRProcessGuide.html. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALD ĪBU ORGANIZĀCIJA 
 
 
Studiju kursa autors:   M.sc. Iveta Puķīte, tel:+371 26351339,  

e – mail:iveta_flwer@inbox.com; iveta.pukite@ma.gov.lv 

 

Studiju kursa veids:   B daļa 

 

Studiju kursa forma:    Pilna laika 

 

Studiju kursa l īmenis:   Maģistrs 

 

Studiju gads, semestris: 2.semestris 

 

Studiju valoda:  latviešu 

 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes:  lekcijas, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un izpratni par valsts pārvaldes institūciju funkcijām 
un struktūru, pašvaldību pamatprincipiem, pašvaldību struktūru un vadīšanu un pašvaldībām kā ekonomikas 
veicinātāju.  
 
Studiju rezult āti:   
Sekmīgu studiju rezultātā students iegūst: 
• Izpratni par valsts un pašvaldību institūciju funkcijām un struktūru; 
• Prasmes izstrādāt ilgtermiņa mājokļu attīstības programmu; 
• Izpratni par publiskās – privātās partnerības principiem, modeļiem un to izmantošanu ekonomikas attīstībā. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Vadīšana, lietvedība, grāmatvedība.  
 

Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei:  Sekmīgi ieskaitīts referāts un praktiskais darbs. 
Gala pārbaudījuma veids:  ieskaite/tests 
Gala vērt ējumu veido:   tests/referāts.  
Lai pielaistu studentu pie rakstiskā testa kārtošanas, studentam jāuzraksta referāts par kursa tēmu. Par referātu 30%, 
tests 70%. 

 
Studiju kursa saturs: 
• valsts pārvaldes institūciju funkcijas un struktūra; 
• pašvaldību pamatprincipi un modeļi; 
• Pašvaldību reforma; 
• Darba organizācija pašvaldībā; 

 
Studiju kursa literat ūra:  
1. Vanags Edvīns, Vilka Inga. Pašvaldību darbība un attīstība.- Rīga: LU, 2005.  



 

 

2. Vaidere Inese,Vanags Edvīns, Vanags Ilmārs, Vilka Inga. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas 
Savienībā un Latvijā. - Rīga: LU, LSI, 2006.  
3. Rags Ziedonis. Latvijas Republikas pašvaldību tiesības. - Rīga, 2002. 
4. Projekts/ „Mājokļu attīstības programmas izstrādes rokasgrāmatas”. – Rīga, 2007. www.ma.gov.lv 
5. 19.05.1994. likums „Par pašvaldībām” 
5. 20.01.2000. Koncesijas likums.  
 
Papildu literatūra:   
• 1.Starlings Grovers. Valsts sektora pārvalde. - Rīga: Valsts administrācijas skola, 1999. 
• Ministru kabineta noteikumi Nr.11 ”Ministru kabineta rullis”, 12.03.2002. 
• 06.04.2006., Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums ” 
• Publiskās privātās partnerības likumprojekts 
• www.raplm.gov.lv;  
• www.ma.gov.lv 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIVĀTĀ UN PUBLISKĀ PARTNERĪBA 
 

 
Studiju kursa autors : Mag. Jānis Rozenbergs 
 
Studiju kursa veids : B daļa 
 
Studiju kursa forma : pilna laika  
 
Studiju kursa l īmenis : maģistrs 
 
Studiju gads , semestris: 2.semestris 
 
Studiju valoda : latviešu  
 
Studiju kursa apjoms : 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu prezentācijas.  
 
Studiju kursa anotācija :  
Kurss paredzēts profesionālā maģistra studiju programmas Biznesa vides vadība studentiem.  
Kursa mērķis – dot iespēju studentiem padziļināti apgūt zināšanas par privātā un publiskā sektora partnerības 
moduļiem un to īstenošanas pieredzi Latvijā un pasaulē. 
 
Studiju rezult āti:  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  

1. zināt publiskā un privātā sektora partnerības veidus; 
2. spēt izvērtēt katra moduļa priekšrocības un trūkumus; 
3. analizēt praktiskos piemērus un izdarīt secinājumus. 

   
Nepieciešamās priekšzināšanas : Finanšu grāmatvedība, Uzņēmumu stratēģijas 
 
Vērt ējums : 
Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība nodarbībās, pozitīvs vērtējums patstāvīgajā un grupu darbā, sekmīgs 
eksāmena vērtējums. 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens  
 
Gala vērtējumu veido: 

1.Grupu darbs 20% (darba saturs - 15% , prezentācija –5 %). 
2.Patstāvīgais darbs - 20 % ( darba saturs - 15% , prezentācija –5 %). 
3.Eksāmena atzīme – 60 %. 

 

Studiju kursa saturs 
1.Privātā un publiskā sektora partnerības veidi: 

� BOT 
� DBFO 
� Koncesija 
� BOO 
� Privatizācija 

2.Finansiālie aspekti realizējot PPP projektus. 
3.Latvijas likumdošana PPP sfērā. 
4.Latvijas un pasaules piemēri PPP: 



 

 

5.Studiju vizītes Latvijā. 
 

Studiju kursa literat ūra:  
Pamatliteratūra : 

1. Yescombe E.R., Public-Private Partnership: Principles of Policy and Finance, 2007; 
2. Albert N. Link, Public/Private Partnership: Innovation Strategies and Policy Alternatives, 2006; 
3. Darrin Grimsey and Mervyn K.Lewis, Public Private Partnership: The Worldwide Revolution in 

Infrastructure Provision and Project Finance, 2007; 
4. Nina Budina, Hana Polackova Brixi, Timothy Irwin, Public-Private Partnership in the new EU Member 

States: Managing Fiscal Risks, 2007. 
 

Papildliterat ūra: 
 
htpp://www.em.gov.lv  
htpp://www.liaa.gov.lv  
http://www.4ps.gov.uk/ 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/pppguide.htm 
http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/Highways/ 
http://www.unece.org/ie/ppp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EKONOMISKO PROCESU ANAL ĪZE  
 

 
Studiju kursa autors : Mag. Vija Melbārde 
Studiju kursa veids : B daļa 
Studiju kursa forma : pilna laika  
Studiju kursa l īmenis :  maģistrs 
Studiju gads , semestris: 2.semestris 
Studiju valoda : latviešu  
Studiju kursa apjoms : 2 kredītpunkti   
 
Studiju kursa metodes: lekcijas,  praktiskās nodarbības ,patstāvīgais darbs ,  grupu prezentācijas.  
 
Studiju kursa anotācija :  
Kurss paredzēts profesionālā maģistra studiju programmas Biznesa vides vadība studentiem.  
Kursa mērķis – dot  iespēju studentiem padzilināti apgūt zināšanas un veidot izpratni par tirgus ekonomikā   
funkcionējošajām likumsakarībām; veidot  prasmes  un iemaņas patstāvīgi analizēt daudzveidīgo faktoru ietekmi uz 
tautsaimniecības situāciju un ekonomiskajiem procesiem valstī un pasaulē, novērtēt to ietekmi uz lēmumu 
pieņemšanas procesu un rezultātiem. 
 
Studiju rezult āti:  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
1)izprast ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas likumsakarības tautsaimniecības līmenī;  
2) prast izvērtēt ekonomikas subjektu rīcības cēloņus un sekas tautsaimniecībā, identificēt un analizēt problēmas, 
piedāvāt to risinājumu , balstoties uz teorētiskajām zināšanām  un starptautisko praksi;  
3)iegūt nepieciešamās kompetences adekvātu ekonomisko  lēmumu pieņemšanai vadības līmenī. 
   
Nepieciešamās priekšzināšanas : Mikroekonomika ,makroekonomika  
 
Vērt ējums : 
Prasības  kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība nodarbībās, pozitīvs vērtējums   patstāvīgajā darbā  , sekmīgs 
eksāmena vērtējums. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens  
Gala vērtējumu veido: 

1. Aktivit āte  praktiskajās nodarbībās – 10 %. 
2. Patstāvīgais darbs - 40 % ( darba saturs - 30% , prezentācija –10 %). 
3. Eksāmena atzīme – 50 %. 

 

Studiju kursa saturs. 
 

1. Ekonomisko procesu analīzes pamatprincipi un metodoloģija. 
2. Globalizācijas aktuālie aspekti  un jaunā ekonomika. 
3. Ekonomiskās sistēmas. 
4. Ekonomikas izaugsme un attīstība   pasaules tautsaimniecībā. 
5. Tautas attīstības koncepcija un indikatori. 
6. Tirgus ekonomikas cikliskā attīstība un makroekonomiskā nestabilitāte. 
7.  Darba tirgus analīze. 
8. Banku sistēma un monetārā politika. 
9. Fiskālās un monetārās politikas loma iekšējā un ārējā makroekonomiskā līdzsvara nodrošināšanā: kopējais 

pieprasījums un kopējais piedāvājums; budžeta deficīts un valsts parāds; maksājumu bilance. 
10. Tirgus nepilnības un valsts loma ekonomikā. 
11. Latvijas tautsaimniecības rādītāji un attīstības tendences. 
12. Latvijas iekļaušanās ES ekonomiskajā un struktūrpolitikā un globālajā ekonomikā. 



 

 

 
Studiju kursa literat ūra:  
Pamatliteratūra : 

1. Lībermanis G. Makroekonomika .– R.: Kamene, 2006. – 445 lpp. 
2. McConnel C.R., Brue S.L. Economics Principles, Problems, and Policies: 16 th Edition –    Irwin/McGraw 

Hill, Inc, 2005. – 733 p. 
3. Tautas attīstība.-R.:2002.- 267 lpp. 
4. Rifkins Dž.Jaunās ekonomikas laikmets.-R.: Jumava, 2004 .-279 lpp 
5. LR Ekonomikas Ministrijas ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
6. Latvija. Pārskati par Latvijas tautas attīstību.- R.:UNDP. 
7. Latvijas statistikas gadagrāmata.- LR CSP. 
 

Papildliteratūra: 
1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi..- R.: Izglītības soļi, 2007.- 445.lpp. 
2. Gods U. Makroekonomika.- R. : 2002. –352 lpp. 
3. Latvija un ES:problēmjautājumi ekonomikā ,politikā , tiesībās , filozofijā un lingvistikā.- R.:LZA EI,2004.-

133.lpp. 
4. Parkin M., Bade R.Economics: - Addision – Ontario: Wesley Publishers Limited ,2000, - 1104 p. 
5. Tīmekļa resursi :  
htpp://www.em.gov.lv 
htpp://www.csb.lv 
htpp://www.bank.lv 
htpp://www.nozare.lv 
htpp://www.worldbank.org  
htpp://www.undp.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

SALĪDZINOŠĀ PUBLISKĀ POLITIKA 
 
Studiju kursa autors: Dr. Feliciana Rajevska 
 
Studiju kursa veids: C daļa 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
 
Studiju kursa forma: Pilna laika  
 
Studiju kursa l īmenis: Maģistra 
 
Studiju valoda: Latviešu valoda 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt kursu Publiskā pārvalde 
 
Studiju kursa anotācija: Šajā kursā uzmanība tiks veltīta zināšanu un prasmju apgūšanai, kas nepieciešamas, lai 
studenti spētu patstāvīgi un kritiski veikt salīdzinošu publisko politiku analīzi dažādās valstīs; spētu izvērtēt šādu 
salīdzinājumu lietderību un nepieciešamību globalizācijas, Eiropas integrācijas un reģionalizācijas kontekstā. 
Studentu uzdevums būs padziļināti pētīt atšķirīgo un kopīgo dažādu valstu publiskajās politikās; ar gadījuma studiju 
palīdzību studentu uzmanība tiks pievērsta publisko politiku aktualitātēm un dažādu valstu atšķirīgajām pieejām 
problēmu risinājumiem 

Studiju rezult āti:  

Pēc kursa apgūšanas studenti 

- izpratīs salīdzinošo pieeju politikas analīzes konceptu un instrumentu pielietojumā;  
- izpratīs atšķirīgo politisko un institucionālo kontekstu ietekmi uz rīcibpolitikas modeļa izvēli. 
– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautajumus, kas saistīti ar atsevišķo rīcībpolitiku laukiem 

 
Studiju kursa metodes  
Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze; 
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, literatūras pārskati, teksta kopsavilkumi, esejas u.c. 
 
Studiju kursa saturs: 

- Salīdzinošās publiskās politikas daba 
– Politikas izvēli skaidrojošie faktori: sociālās koalīcijas; institūcijas; kultūra 
– Nodarbinātības politika 
– Nodokļu politika 
– Izglītības politika 
– Ģimenes politika 
– Sociālās drošības politika 
– Veselības politika 
– Transporta politika 
– Lauksaimniecības politika 

 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
– Līdzdalība lekcijās un semināros  
–Literatūras apguve 
– Referāta prezentācija 
 
 
Gala pārbaudījums: Eksāmens 



 

 

Gala vērt ējumu veido:  
Līdzdalība lekcijās un semināros – 25% 
Literatūras apguve – 25% 
Referāta prezentācija – 25% 
Eksāmens – 25% 
 

Studiju kursa literat ūra   

1.  Cox, R.H. The Social Construction of an Imperative: Why Welfare Reform Happened in Denmark and the 
Netherlands but Not in Germany. World Politics 53 (April 2001): 463-98. 
2. Heclo, H., Heidenheimer, A., Adams, C.T. (1990).Comaparative Public Policy (3rd edn, Saint Martin’s Press, 
New York,  
3. James, E. Social Security Reform in Other Nations. Heritage Foundation Lectures, No. 618 (April 9, 1998).  
4. King, A. Ideas, Institutions and the Policies of Governments: A Comparative Analysis. British Journal of Political 
Science 3:3-4 (July - October 1973): 291-313 & 409- 
5. Morgan, K. The Politics of Mother’s Employment: France in Comparative Perspective.  World Politics 55 
(January 2003): 259-89. 
6. Nivola, P. Laws of the Landscape: How Policies Shape Cities in Europe and America (Washington, D.C.: 
Brookings, 1998) 
7. Parsons, W. (1995). Public policy. Edward Elgar 
8. Pierson, P. The European  Welfare State. Oxford University Press, 2006.  
 
Papildu literatūra  
1. Adolino, J.R., Blake, C.H. (2001). Comparing Public Policies: Issues and Choices in Six Industrialized Countries. 
Washington, DC: CQ Press 
2. Jreisat, J.E. (2002). Comparative Public Administration and Policy. Boulder, CO: Westview Press. 
3.  Theodoulou, S.Z. (2002). Policy and Politics in Six Nations: A Comparative Perspective on Policy Making. 
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 
6. Vogel, S. Freer Markets, More Rules. Ithaca: Cornell University Press 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

EIROPAS SAVIENĪBA – ATTĪSTĪBA UN TENDENCES 
 
Studiju kursa autors: M. paed. Mihails Siņicins 

 

Studiju kursa veids: C daļa 

 

Studiju kursa forma:  Pilna laika  

 

Studiju kursa l īmenis: maģistra 

 

Studiju gads, semestris: 2.semestris 

 
Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  - 24 kontaktstundas 

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 
 

Studiju kursa anotācija: Studenti iepazīsies ar Eiropas Savienības izveidošanās un attīstības gaitu, Latvijas ceļu uz 
Eiropas Savienību. Studenti iepazīsies ar ES mērķiem, vērtībām; ES institūcijām, to kompetenci, veidošanos; 
lēmumu pieņemšanas procesu ES un nacionālo valstu spēju ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu; ES trim 
pīlāriem un katra pīlāra attiecību attīstību. Studenti pētīs dažādus ES attīstības aspektus un prezentēs savu pētījumu 
rezultātus. 

Studiju rezult āti:  
Pēc kursa apguves studenti: 
• zinās kā pēckara periodā attīstījusies Eiropas valstu integrācijas procesi; 
• zinās kā Eiropas Savienībā tiek īstenots varas dalīšanas un līdzsvara princips; 
• izpratīs kā Eiropas Savienībā tiek pieņemti lēmumi, kā nacionālās valstis var ietekmēt lēmuma pieņemšanu un 

kā tiek koordinēts likumdošanas process starp ES un dalībvalstīm; 
• kādi ir pozitīvie ES integrācijas aspekti un kādas ir attīstības problēmas. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: nav īpašu prasību. 

 

Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 

1. Piedalīšanās lekcijās un semināros.  
2. Veikts pētījums (ar docētāju saskaņotajā tematā) par ES darbības konkrētu aspektu un pētījuma rezultāti 

prezentēti seminārā. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

Gala vērtējumu veido summējot: 

1. Semināros iegūto vērtējumu – 20% no kopējā vērtējuma; 
2. Veiktā pētījuma un prezentācijas vērtējumu – 20% no kopējā vērtējuma; 
1. Eksāmens – 60% no kopējā vērtējuma. 

 
 



 

 

Studiju kursa saturs: 
1. Integrācija. Integrācijas procesu attīstība pasaulē. 
2. ES institūcijas. 
3. ES tiesību avoti. 
4. ES pirmais pīlārs – attīstība, tendences. 
5. ES ekonomikas konkurētspēja, Lisabonas protokols. 
6. ES finanses. 
7. ES sociālā politika. 
8. ES – sadarbība drošības, ārpolitikas, iekšpolitikas koordinācijā, sadarbībā tieslietās. 

 
Pārbaudes darbi. 

1. Pārbaudes darbs pēc 1. un 2. temata apguves. 
2. Pārbaudes darbs pēc 3. un 4. temata apguves. 

 

Studiju kursa literat ūra: 
- Blūzma V., Buka A., Deksnis E. B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas tiesības. – R. : Juridiskā 

koledža, 2004., 388 lpp. 
- Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. – Rīga.: Latvijas Universitāte, 2002., 416 lpp. 
- Eiropas Konstitūcijas līgums. [www.am.gov.lv/lv/eu/konstitucionālais – līgums/ 
- Eiropas Konstitūcijas līgums. – Luksemburga.: ES Oficiālo izdevumu birojs, 2005. 

 
Papildu literatūra: 
Bards A., Sēderkvists J. Netokrātija. – R.: Jumava, 2005., 161 lpp. 

Deksnis E.  Eiropas apvienošanās integrācija un suverenitāte. Junda. – R.: 1998. 

Eiropas Padomes līgumu izlase. Elpa. – R.: 2002. 
Kisindžers. H. Diplomātija. Jumava. – R.: 2002. 
NATO rokasgrāmata. Brisele 2001. 

Ozoliņa Ž. Latvijas drošības politikas reģionālie aspekti.. Apgāds Izglītība. – R.:2000. 
Paiders J. Islams un Rietumi. – R.: Zvaigzne ABC, 2001., 174 lpp. 
Šuters. H. J. Eiropas Savienības leksikons. Politika. Ekonomika. Vēsture. Kultūra. Jumava. – R.: 2004. 
Veidenfelds V, Vesels V.. Eiropa no A līdz Z. Eiropas integrācijas rokasgrāmata. Alberts XII. – R.:2000. 
EU strategy for sustainable development. European Communities.  2002. 
How Europeans see themselves. Looking through the miror with public opinion.European Communities. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MŪSDIENU PRAKTISK Ā FILOZOFIJA 
 
Studiju kursa autors: Ansis Zunde, ansis.zunde@va.lv  

 

Studiju kursa veids: C daļa 

 

Studiju kursa forma:  Pilna laika  

 

Studiju kursa l īmenis: maģistra 

 

Studiju gads, semestris: 1.semestris 

 

Studiju valoda: latviešu 

 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un kursa beigšanas darbs 
 
Studiju kursa anotācija: Kurss sniedz zināšanas par mūsdienu filozofijas principiem, daudzveidību un domāšanas 
darba režīmiem. Uz Žaka Lakāna diskursu teorijas balstīts, šis kurss veido integrētu priekšstatu par filozofijas un 
loģikas saitēm ar mūsdienu dzīves estētikas, ētikas, ekonomikas un politikas dimensijām. Semināros un kursa darba 
izstrādē studenti mācās pārvērst iegūtās zināšanas par kritiskas diskursu pētīšanas iemaņām Šāds kurss noderīgs 
topošiem biznesa, tirgzinības, reklāmas un publicitātes (Public Relations) speciālistiem, źurnā-listiem, politologiem, 
filozofiem un sociologiem. 
 
Studiju rezult āti: studenti iegūst jaunas loģiskas un psiho-loģiskas iemaņas un pašdisciplīnas tehnikas, kas noderēs 
profesionālā darbībā; iepazīst dažādus apziņas darba režīmus un racionalitātes tipus, prot tos lietot; mācās domāt 
patstāvīgi un rakstīt smalkāk niansētus tekstus; sāk analizēt ekonomiskus, politiskus u.c. diskursus.  
 
Vajadzīgās priekšzināšanas: bakalaura vispārējās sagatavotības līmenis  
 

Vērtējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei:  
a) jānoklausās lekciju kurss un jāpiedalās semināra nodarbībās;  
b) ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmena jāiesniedz apcerējums par iepriekš saskaņotu tēmatu (apjoms: 18 000 – 

24 000 datorzīmju jeb 9 – 12 lpp ar 1,5 rindu intervālu starp rindām; obligāti atsaukties uz citētiem vai 
pieminētiem avotiem; darba beigās jābūt izmantotās literatūras sarakstam); 

c) jānokārto mutvārdu eksāmens, kurā galvenais punkts būs iesniegtā apcerējuma veiksmju un kļūmju iztirzājums; 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  
Gala vērt ējumu veido: 
a) semināru darba vērtējums — 15 %; 
b) studenta iesniegtā apcerejuma vērtējums — 35 %; 
c) eksāmena vērtējums — 50 %. 
 
 
 
 



 

 

Studiju kursa saturs:  
 

1. Teorētisks un praktisks prāta lietojums. Ētoss un oikoss. Prece, 
vērtība, zīme, nauda un fetišisma problēma. Oidips un Sōkrats: 
filozofijas terapeitiskā loma. 

Lekc. 
2 st. 

. 

2. Četri ētikas skatpunkti un četri principi Greima semiotiskajā 
kvadrātā. Mūsdienu praktiskās filozofijas galvenie virzieni 

Lekc. 
2 st. 

 

3. Ētikas un ekonomikas attiecību sprieguma lauks. Likums un 
personiskā iniciatīva (brīvība) — klasiskā cietumnieku dilemma un 
Lakāna trīs cietumnieku spēle. 

Lekc. 
2 st. 

 

4. Oidipa un Sōkrata figūra. Dzīves un filozofijas principi 
semiotiskajā kvadrātā. Loģiskās ētosa un oikosa attiecību izspēles 
un dilemmas. 

 Semin. 
2 st. 

5. Diskursu analīzes pamatjēdzieni. Subjekta struktūras un diskursa 
struktūras: četras pozicijas un četri faktori, diskursu shēmas. 

Lekc. 
2 st. 

 

6. Diskursu analīzes pamatjēdzieni: trīs reģistri (Imaginālais, 
Simboliskais un Reālais) un to salikums Borromeo mezgla 
topoloģijā 

Lekc. 
2 st. 

 

7. Četri pamatdiskursi: Kunga diskurss. Lekc. 
2 st 

 

8. Četri pamatdiskursi: Universitātes diskurss. Lekc. 
2 st. 

 

9. Kunga diskurss uzņēmējdarbībā: nauda, zināšanas, virsvērtība un 
vara. Universitātes diskurss — modernā tirgzinība, reklāma un tās 
principi: «nauda un bauda». 

 Semin. 2 
st. 

10. Četri pamatdiskursi: Histēriķa diskurss Lekc. 
2 st. 

 

11. Četri pamatdiskursi: Analītiķa diskurss jeb mīlestības un 
revolūcijas diskurss. Kjērkegora, Marksa un Nīcšes tēma vēlreiz.  

Lekc. 
2 st. 

 

12. Histēriķa un Analītiķa diskurss uzņēmējdarbībā. Doras kāzuss — 
personiskās identitātes un zinātgribas problēma. Varasgribas un 
varētspējas atjaunotne un «mūžigā atgiešanās». 

 Semin. 2 
st 

 
Studiju kursa literat ūra:   

 
Pirmavoti kursa gala sacerējuma gatavošanai  
 
Aristotelis, Nikomaha ētika. Tulk. Ināra Ķemere. R.: Zvaigzne, 1985. Ārente, Hanna. Totalitārisma izcelsme, 13. nod.  Tulk. Juris Baldunčiks. R.: Elpa, 2000. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. 1. daļa: Domāšana. R.: Intelekts, 2000. Prāta dzīve. 2. daļa: Gribēšana. R.: Intelekts, 

2001.  
Berdjajevs, Nikolajs. Kristietība, komunisms un eross. Tulk. Igors Šuvajevs un Ansis Zunde. R.: Intelekts. 1998. 
Bodrij ārs, Žans. Simulakri un simulācija. Tulk. Sarmīte Madžule. R.: Omnia Mea, 2000.  
Bodrij ārs Žans (Baudrillard, Jean). Simboliskā apmaiņa un nāve. — ir franciski, angliski, krieviski u.c. valodās.  
Bodrij ārs Žans (Baudrillard, Jean). Zīmes politekonomijas kritika. — ir franciski, angliski, krieviski u.c. valodās 
Burdj ē, Pjērs. Praktiskā jēga. Tulk. Inta Geile-Sīpolniece. R.: Omnia Mea, 2004. 
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Ir arī krieviski. 
Fuko, Mišels. Patiesība. Vara. Patība. R.: Spektrs, 1995. 12 – 104. lpp.  
Fuko Mišels. Uzraudzīt un sodīt: Cietuma rašanās. Tulk. Inta Geile-Sīpolniece. R.: Omnia Mea, 2001. 
Fuko, Mišels. Seksualitātes vēsture. I: Zinātgriba. Tulk. Irēna Auziņa. R.: Zvaigzne ABC, 2000. Seksualitātes 

vēsture. II: Baudu lietojums. Tulk. Irēna Auziņa. R.: Zvaigzne ABC, 2002. Seksualitātes vēsture. III: Pašrūpe. 
Tulk. Irēna Auziņa. R.: Zvaigzne ABC, 2003. 

Fuko, Mišels. Kas ir Apgaismība. Tulk. Ansis Zunde. Grām.: Tagadnes izaicinājums. R.: Intelekts, 1996. 162-177. 
lpp. + Antoloģijā.: Rietumeiropas morāles filozofija. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 275 u.t. lpp. 



 

 

Freids, Zigmunds. Ievadlekcijas psihoanalīzē. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne ABC. 2007. 
Freids, Zigmunds. Kādas ilūzijas nākotne. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Intelekts, 1996.  
Freids, Zigmunds. Īgnums kultūrā. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne, 2000.  
Freids, Zigmunds. Bērnu sit. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne. 
Freids, Zigmunds. Kāds histērijas analīzes mēģinājums: Doras kāzuss. Tulkots visās lielajās valodās, bet ne 

latviski.  
Gadamers, Hanss-Georgs. Patiesība un metode. Filosofiskas hermeneitikas pamatiezīmes. Tulk. Igors Šuvajevs. 

R.: Jumava, 1999. 
Heidegers, Martins. Vēstule par humānismu. Tulk. Rihards Kūlis. Žurn. Grāmata, 1991, Nr. 10 
Heidegers, Martins. Malkasceļi. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Intelekts, 1998. 142 – 180. lpp. par Nīčši un nihilismu. 
Huserls, Edmunds. Eiropeiskās cilvēces krīze un filozofija. Tulk. Ella Buceniece. Grām.: Ella Buceniece. Saprāts 

nav ilūzija. R.: Pētergailis, 1999. 231 – 255. lpp.  
Jungs, Karls Gustavs. Dvēseles pasaule. R.: Spektrs, 1994.  
Jungs, Karls Gustavs. Psiholoģiskie tipi. R.: Zvaigzne. 
Jungs, Karls Gustavs. Tagadne un nākotne. Grām.: Tagadnes izaicinājums. R.: Intelekts, 1996. 9-51. lpp 
Kaneti, Eliass. Masa un vara. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Jumava, 1999. 
Kants, Imanuēls. Kas ir apgaismība? Tulk. Igors Šuvajevs.R.:  Zvaigzne ABC, 2005.  
Kants, Imanuēls. Prolegomeni. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1990. 
Kants, Imanuēls. Praktiskā prāta kritika. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1988.  
Lacan, Jacques. The Seminar. Book XVII: The Other Side of Psychoanalysis. 2006. (Ir ViA bibliotēkā) + citi 

Lakāna darbi, pieejami franciski, angliski, krieviski u.c. valodās.  
Lakāns, Žaks. Viņpus Oidipa. Par Hamletu. Tulk. Elga Freiberga. Žurn. Grāmata. 1991. Nr. 7/8., 40 – 43. lpp. 
Markss, Kārlis . Kapitāls. 1. sēj. 
Markss, Kārlis. Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals.  
Mūsdienu politiskā filosofija. Sastād. Jānošs Kiss. R.: Zvaigzne ABC. 1998. 
Nīcše, Fr īdrihs Vilhelms. Tā runāja Zaratustra. Tulk. Vilis Plūdons. R.: Valters un Rapa, 1939; R.: Kabata, 1989. 

Ir arī daudzās citās valodās.  
Nīče, Fr īdrihs Vilhelms. Antikrists. Tulk. Pēteris Brants. R.: AGB, 1986. 
Nīče, Fr īdrihs Vilhelms. Ecce Homo. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Par morāles ciltsrakstiem. R.: AGB.  
Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Varasgriba. Tulk. Klāra Muela. R.: Intelekts, 2008. 
Pirmssōkratisko domātāju darbu fragmenyi. Tulk. Māris Vecvagars un Ināra Ķemere. R.: Vaga, 1994. 
Platōns, Eutifrons. Sōkrata aizstāvēšanās. Kritons. Faidons. Tulk. Ābams Feldhūns.. R.: Zinātne, 1997.  
Platōns. Protagors. Hipijs lielākais. Faidrs. Septītā vēstule. Astotā vēstule. Tulk. Ābrams Feldhūns. R.: Zinātne, 

1999. 
Platōns. Līsids. Harmids. Alkibiads pirmais. Hipijs mazākais. Tulk. Ābrams Feldhūns. R.: Zinātne, 2006. 
Platōns, Valsts. VII un VIII grāmata. Tulk. Gustavs Lukstiņš. R.: Zvaigzne, 1982.  
Platōns, Menons. Dzīres. Tulk. Gustavs Lukstiņš. R.: Zvaigzne, 1980. 
Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. Sastād. Skaidrīte Lasmane. R.: LU Akadēmiskais apgāds. 2006. 
Simmel, Georg. Philosophy of  Money. London: Routledge, 1990.  
Sofokls. Valdnieks Oidips. Grām.: Sengrieķu traģēdijas. R.: Liesma, 1975. 
Vēbers, Makss. Reliģijas socioloģija. Tulk. Rihards Kūlis. R.: FSI, 2004. 
Zimmels, Georgs. Nauda modernajā kultūrā. Lielpilsētas un garīgā dzīve. Grām.: Nauda. Dzīvesstils. Identitāte. 

Sastād. Anna Stepčenko. LU Zinātniskie Raksti, 629. sēj. R.: LU, 2000. 
 
 
Papildus avoti, derīgi veiksmīga apcerējuma uzrakstīšanai:  
 
1. Averincevs, Sergejs. Cilvēks un vārds. R.: Intelekts, 1998.  
2. Bards, Aleksandrs & Sēderkvists, Jāns. Netokratija. Tulk. Mārtiņš Pomahs. R.: Jumava, 2005. 
3. Barts, Rolāns. Lekcija. Tulk. Roberts Apinis. Žurn. Kentaurs XXI. Nr. 3. 62-73. lpp.  
4. Beigbeders, Frederiks. 14, 99 E. R.: Zvaigzne, 2002.  
5. Bēringers, Hanness. Kas ir filosofija? Lielvārde: Lielvārds, 1995.  
6. Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. R.: FSI, 2006. 
7. Filosofs starp tradīciju un pieredzi. R.: Zinātne, 2004. 



 

 

8. Freids, Zigmunds. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. Tulk. Igors Šuvajevs. Lielvārde: 1994.  
9. Homo aestheticus. No mākslas filosofijas līdz ikdienas dzīves estētikai. Sastād. Māra Rubene. R.: Tapals, 2001 
10. Klemperers, Viktors. LTI: Trešā reiha valoda. Filologa piezīmes. Tulk. Helēna Demakova. R.: AGB, 2004.  
11. Mamardašvili, Merabs. Domātprieks. R.: Spektrs, 1994. 
12. Milošs, Česlavs. Sagūstītais prāts. Tulk. Uldis Bērziņš. Zvaigzne ABC. 1998. 
13. Nauda. Dzīvesstils. Identitāte.  LU Zinātniskie Raksti, 629. sēj. R.: LU, 2000  
14. Račevskis, Kārlis . Mišels Fuko, apziņa un valodas esamība. R.: Zinātne, 2003.  
15. Parīzes intervijas. R.: Minerva, 1993. 
16. Vējš, Jānis Nameisis. Darbdienas filozofija. R.: Zinātne. 2005.  
17. Zaļūksnis Dzintars. Mums nav naudas. R.: Vieda, 2002.  
18. Zīskinds, Patriks. Parfīms.  
19. žurnāli Kentaurs XXI, Rīgas Laiks un Kapitāls; nedēļas avīzes Kultūras Forums, Kultūras Diena un 

SestDiena. 
 
Ieteicamā mācību literatūra:  
 
1. Freiberga, Elga. Mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  
2. Kūle, Maija & K ūlis, Rihards. Filosofija.  
3. Lasmane, Skaidrīte. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
4. Milts, Augusts. Personības un sabiedrības ētika. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
5. Mūks, Roberts. Dvēsele — tilts starp Rietumu un Austrumu reliģijām. R.: Zvaigzne ABC,  2001. 
6. Rubene, Māra. No TAGADNES uz tagadni. Mūsdienu filozofija ētiskā taisnīguma meklējumos. R: Minerva, 

1995.  
7. Rubenis, Andris. XX gadsimta kultūra Eiropā. R.: Zvaigzbe ABC: 2004.  
8. Rubenis, Andris. Ētika XX gadsimtā. R.: Zvaigzne ABC. 1997.  
9. Rubenis, Andris. Imanuels Kants. R.: Minerva, 2006. 
10. Šuvajevs, Igors. Filosofija kā dzīvesmāksla. R.: Intelekts, 2007. 
11. Zunde, Ansis. Melnās figūras: kants, ārendte, lakāns, žižeks u.c. latviešu «lirozofiskajā gambītā». R.: Intelekts, 

2001.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
PREČU VIRZ ĪŠANAS METODES UN PIELIETOJUMS 

 
Studiju kursa autors: Mag. Elga Zēģele  

 

Studiju kursa veids: C daļa  

 

Studiju kursa forma:  Pilna laika 

 

Studiju kursa l īmenis: maģistrs 

 

Studiju gads, semestris: 2.semestris 

 

Studiju valoda: latviešu  

 
Studiju kursa apjoms: 2. kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: studenti apgūst preču virzīšanas metodes un to pielietojumu atbilstoši produktam, tirgus 
tendencēm 
 
Studiju rezult āti: 
Students spēj izveidot konkrētai precei virzīšanas plānu, izmantojot konkrētajam gadījumam piemērotākās metodes 
un rēķinoties ar konkrētā uzņēmuma finansiālajām iespējām.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
pamatzināšanas mārketingā  
 

Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: piedalīšanās lekcijās un semināros, praktiskā darba izstrāde, sekmīgi nokārtots 
eksāmens.   
 

Gala pārbaudījuma veids: ieskaite  
  

Gala vērt ējumu veido: 70% lekciju apmeklējums; 70% izpildītu pārbaudes darbu; pētījums par kādā konkrētā 
uzņēmumā izmantotām preču virzīšanas metodēm, sekmīgi nokārtots eksāmens 
 

 
Studiju kursa saturs: 
Tirgus pētījumi, lai noskaidrotu konkurenci 
Pozicionēšana  
Preču virzīšanas metodes 
Preču virzīšanas metožu pielietojums konkrētām produktu grupām  
Preču virzīšanas pasākumu sagatavošana 
Preču virzīšanas pasākumu organizēšana  
Darbs ar dažādiem produktu izplatītājiem 
Komunicējamo ziņu veidošana 
Preču virzīšanas pasākumu iekļaušana kopīgajā mārketinga mix kompleksā 
 
 



 

 

Studiju kursa literat ūra:  
Dibb S., Simkin L., Bradley J. The Marketing Planning Workbook. ITP. 2000 
Wells W., Burnett J., Moriarty S. Advertising Principes & Practice. INC. 1997 
Ronald Lane W., Thomas Russell. Advertising: A Framework. Prentice Hall. 2002 
Kunde J. The Brand is the Company Driver in the New Value Economy. 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES 
 
Studiju kursa autors: Dr.oec. Agita Līviņa, Agita.Livina@va.lv 

 

Studiju kursa veids: Izvēles daļa   
 
Studiju kursa forma: Pilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:  maģistra 
 
Studiju gads, semestris: 2. semestris 

 
Studiju valoda: latviešu 

 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti   
 
Studiju kursa metodes: 50%lekcijas, 50%semināri un praktiskie darbi  
 
Studiju kursa mērķis: Izskaidrot terminus reģions, reģionālā attīstība un iepazīstināt ar dažādām reģionu klasifikācijām 
t.sk. īpaši atbalstāmās teritorijas Latvijas piemērā, to lietojumu. Sniegt izpratni par klasiskajām un modernajām reģionālās 
attīstības teorijām, iepazīstināt ar reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem. Izskaidrot kopsakarības starp reģionu 
attīstību un dažādu faktoru ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību. 
 
Studiju rezult āti:  Pabeidzot studiju kursu studentiem jāprot novērtēt un salīdzināt priekšrocības uzņēmējdarbības 
attīstībai dažādos reģionos un izvērtēt iespējamos atbalsta veidus uzņēmējdarbības uzsākšanai vai nostiprināšanai. Jāprot 
salīdzināt dažādi reģionālās attīstības atbalsta instrumenti un ieteikt no tiem piemērotāko reģiona attīstības sekmēšanai. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: izpratne par teritoriālo un administratīvo iedalījumu Latvijā, prasmes salīdzināt attīstību 
raksturojošus lielumus. 
 

Vērt ējums 
Galīgā atzīme sastāv no: 

eksāmena atzīmes 55% 
mājas darba atzīmes 10% 
pārbaudes darbu atzīmes 15% 
semināru, praktisko nodarbību vērtējuma 20% 

 
Studiju kursa saturs: 
Lekcijas temats Semināra temats, uzdevumi 
Reģionālās attīstības pamatjēdzieni: reģions un to veidi, 
iedalījums; vieta un vietas attīstība. Latviju 
raksturojošie rādītāji reģionālā attīstībā (statistikas un 
plānošanas reģioni, īpaši atbalstāmās teritorijas) 

Vaidere 2. nodaļa 

Reģionālās attīstības teorijas klasiskās un modernās. Vaidere 2. nodaļa 
 Reģionu izvērtējums 

Mājas darbs  
Reģionālā attīstība un reģionālā politika Eiropas 
Savienībā. 

 

Reģionu attīstību sekmējošie atbalsta instrumenti 
pasaulē un Latvijā (nodokļu politika, atbalstāmie 
reģioni, brīvās ekonomiskās zonas, darba samaksa, 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
lauku attīstības fonds un citas 
iniciatīvas 



 

 

apmācība, finansējums no valsts budžeta) 
 Reģionu attīstību sekmējošie atbalsta 

instrumenti pasaulē un Latvijā 
(nodokļu politika, atbalstāmie reģioni, 
brīvās ekonomiskās zonas, darba 
samaksa, apmācība, finansējums no 
valsts budžeta) 

Eksāmens 
E vide: http://punkts.va.lv      Reģionālās attīstības tendences (RAT) 
 
Obligātā studiju kursa literat ūra:   
Reģionu attīstība Latvijā  2007.  Valsts reģionālās attīstības aģentūra.-Rīga, 2008. ISBN 978-9984-9955-2-6 
Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: 
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts, 2006. ISBN: 9984-976-11-4 
 
 
Papildus literatūra: 
Buģina V., Pučure I. Ievads reģionālās attīstības teorijās. 2000 Jelgava 
Minkova Milena. Regional Development in the CEECs : The Association Agreemnets and EU Regional Aid Policy / 
Milena Minkova. - Budapest : OSI, 2000. - 28 p. - (Discussion Papers : Local Government and Public Service Reform 
Initiative ; No.15).  ISSN 1417-4855  
Robert J. Stimson, Roger R. Stough, and Brian H. Roberts. Regional Economic Development: Analysis and Planning 
Strategy. 2006 
New members - new challenges for the European regional development policy / ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turafa. - 
Warszawa : Polish Academy of Sciences, 2006. - 288 p. - (Studia regionalia ; 18).  ISBN 83-89693-90-9 ISSN 0860-3375  
Casey J. Dawkins. Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments// 
Journal of Planning Literature, Vol. 18, No. 2, 131-172 (2003) 
 
 
http://www.ersa.org 
http://www.raplm.gov.lv 
www.lps.lv 
www.vraa.gov.lv 
www.nozare.lv 
www.liaa.gov.lv 
http://www.europa.eu.int 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pielikums Nr.9  

Studiju programmai piesaistīto docētāju CV formas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 



 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONU  

Vārds  AAiiggaarrss  AAnnddeerrssoonnss  

Adrese  ““ IIeevvuull īīččii ”” ,,  BBaallvvuu  nnoovvaaddss,,  LLVV--44556666  

Telefons  ((++337711))  2288223333999977  

E-pasts  aaiiggaarrss..aannddeerrssoonnss@@vvaa..llvv  
Tautība  LLaattvviieett iiss  

Dzimšanas datums  11996666..ggaaddaa  0055..  sseepptteemmbbrr īī  
 

DARBA PIEREDZE   
 

• Datumi  No 2005.gada līdz šim laikam 
• Darbavietas nosaukums un 

adrese 
 Vidzemes Augstskola, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 

Valmierā, Cēsu ielā 4, LV-4201 
• Darbības veids  Docētājs 

• Ieņemamie amati  Lektors, Fakultātes Domes priekšsēdētājs 
• Darba pienākumi un 

aktivitātes 
 Studiju kursu “Biznesa plāns”, “Web pielietojumi” un  “Nekustamā īpašuma  

investīciju analīze”, “Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā” un “E-komercija un 
bizness” vadīšana maģistratūras un bakalaura programmu studentiem  

 
• Datumi  No 2004.gada līdz šim laikam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Biedrība “PRO.ini” 
“Ievulīči”, Balvu novads, LV-4201 

• Darbības veids  Darbs sabiedrības labā 
• Ieņemamais amats  Valdes priekšsēdētājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Organizācijas administratīvā vadība, projektu izstrāde un vadīšana, sadarbības  
projektu veidošana ar citām institūcijām, pozitīvo iniciatīvu veicināšana, 
labdarība, brīvprātīgais darbs. 

 
• Datumi  No 2007.gada līdz šim laikam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Vidzemes Augstskola,  
Valmierā, Cēsu ielā 4, LV-4201 

• Darbības veids  Vidzemes Augstskolas Satversmes Sapulces priekšsēdētāja vietnieks (ievēlēts 
2007. gadā, pārvēlēts 2008. gadā) 

• Ieņemamais amats  VIA Satversmes Sapulces priekšsēdētāja vietnieks 
• Darba pienākumi un 

aktivitātes 
 Vidzemes Augstskolas vadības lievēlēšanas un pārvēlēšanas organizācija, 

Augstskolas struktūrvienību pārraudzība un kontrole 
 

• Datumi  No 2007.gada līdz šim laikam 
• Darbavietas nosaukums un 

adrese 
 Vidzemes Augstskola,  

Valmierā, Cēsu ielā 4, LV-4201 
• Darbības veids  Vidzemes Augstskolas Senāta loceklis (ievēlēts 2007. gadā, pārvēlēts 2008. 

gadā) 
• Ieņemamais amats  Senāta loceklis, Senāta studiju un zinātņu komisijas loceklis 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Vidzemes Augstskolas vadības lēmumu pieņemšana, darba grupu vadīšana, 
augstskolas stratēģijas izstrāde 

 
• Datumi  No 2004.gada janvāra līdz 2004.gada aprīlim 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 SIA “Steķentavas galdniecība”  
Vidzemes ielā 9b, Balvos, Balvu rajonā, LV-4501 

• Darbības veids  Kokapstrāde 
• Ieņemamais amats  Sertificēts darba aizsardzības speciālists 

• Darba pienākumi un  Darba vides risku audits un novērtējums uzņēmumā. Normatīvo dokumentu 



 

 

aktivitātes bāzes sakārtošana un papildināšana, darba vides apstākļu uzlabošana. 
 

• Datumi  No 2003.gada janvāra līdz 2003.gada decembrim 
• Darbavietas nosaukums un 

adrese 
 Dažāda veida brīvprātīgā darba aktivitātes 

Balvu rajonā, Latgalē 
• Darbības veids  Darbība sabiedrības labā 

• Ieņemamais amats  Projektu izstrādātājs un vadītājs 
• Darba pienākumi un 

aktivitātes 
 Projektu pieteikumu sagatavošana un projektu vadīšana NUAP 

(nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības), VIP (valsts investīciju programmas), 
PHARE (mazo projektu konkursam), SAPARD (pimsiestāšanās struktūrfondu) 
un citās attīstības projektu programmās, brīvprātīgais darbs. 

 
• Datumi  No 2003.gada augusta līdz 2004.gada janvārim 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Ventspils pilsētas dome 
Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3600 

• Darbības veids  Vietējā pašpārvalde 
• Ieņemamais amats  Ekonomikas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, vadītājas vietnieks  

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Ventspils pilsētas attīstības stratēģija, pašvaldību iepirkuma organizēšana un 
uzraudzība, investīciju projektu analīze. 

• Datumi No 1999.gada līdz 2002.gadam  
• Darbavietas nosaukums un 

adrese
 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Zemes ierīcības katedra 

Lielā iela 1, Jelgavā, LV-3001 
 

• Darbības veids Pasniedzējs  
• Ieņemamais amats Starptautisko projektu vadītājs, lektors  

• Darba pienākumi un 
aktivitātes

 Lekciju pasniegšana mācību priekšmetos “Nekustamā īpašuma pārvalde” un 
“Ģeogrāfiskās informāciju sistēmas”, starptautisko sadarbības projektu vadīšana, 
studiju programmu akreditācijas sagatavošana un vadīšana.  

 

 
• Datumi  No 1999.gada līdz 2002.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 ZS “Stirnēni”  
Kubulu pagastā, Balvu rajonā, LV-4566 

• Darbības veids  Mežsaimniecība, tirdzniecība 
• Ieņemamais amats  Mežierīcības inženieris, datorsistēmu administrators, projektu vadītājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Mežu apsaimniekošana pēc ilgtermiņa plāna, datorsistēmu administrēšana un 
uzņēmuma datorizētās vadības sistēmas ieviešana, jaunu mārketinga projektu 
realizācija. 

 
• Datumi  No 1994.gada līdz 1999.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Valsts zemes dienesta Balvu rajona nodaļa 
Bērzpils ielā 67b, Balvos, Balvu rajonā, LV-4501 

• Darbības veids  Valsts pārvaldes iestāde 
• Ieņemamais amats  Balvu rajona Zemes strīdu komisijas priekšsēdētājs, rajona nodaļas vadītājas 

vietnieks, datortīkla administrators 
• Darba pienākumi un 

aktivitātes 
 Likumdošanas normu piemērošana nekustamā īpašuma pārvaldes jomā, 

nodaļas (~100 cilvēki) darba administratīvā vadība, datorsistēmu 
administrēšana, jaunu projektu ieviešana IT un nekustamā īpašuma jomās. 

 
• Datumi  No 1992.gada līdz 1994.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Žīguru pagasta valde 
Ciemata ielā 4, Žīguros, Balvu rajonā, LV-4584 

• Darbības veids  Pagasta pašvaldības administrācija 
• Ieņemamais amats  Pagasta zemes komisijas loceklis, zemes ierīkotājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Žīguru pagasta zemes ierīcības plāna izstrāde, juridiskie jautājumu 
pārzināšana nekustamā īpašuma pārvaldes un zemes reformas jautājumos. 



 

 

 
• Datumi  No 1993.gada aprīļa līdz 1993.gada decembrim 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 “Rangedala Plantskola” AB 
Rangedala, Boras, Zviedrijā 

• Darbības veids  Apzaļumošanas stādu audzēšana un teritorijas labiekārtošanas projekti 
• Ieņemamais amats  Praktikants, apzaļumošanas projektu speciālists 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Stādu audzēšana, produkcijas mārketinga pasākumi, apzaļumošanas projektu 
realizācija. 

 
• Datumi  No 1991.gada līdz 1992.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 ZS “Riekstiņi” 
“Riekstiņos”, Balvu pagastā, Balvu rajonā, LV-4530 

• Darbības veids  Lauksaimniecība 
• Ieņemamais amats  Būvniecības un lauksaimniecības darbu vadītājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Dzīvojamās un saimniecības ēku būvniecības darbu vadīšana, lauku darbu 
vadīšana, ražotās produkcijas realizācija. 

 
• Datumi  No 1989.gada līdz 1991.gadam 

• Darbavietas nosaukums 
un adrese 

 Valsts zemes ierīcības firma “Zemesprojekts” 
Puškina ielā 12, Rīgā 

• Darbības veids  Zemes ierīcība 
• Ieņemamais amats  Mērnieks 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Zemes reformas nodrošināšana, saimniecību robežu uzmērīšanas darbi, 
zemes piešķiršanas lietošanā aktu noformēšana. 

 
IZGLĪTĪBA  

 • Datumi  2004.gada novembrī 
 • Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes veids 
un nosaukums  

 Starptautiskais Sarkanais Krusts 

 • Būtiskākās iegūtās zināšanas 
un praktiskās iemaņas  

 Projektu vadīšana pēc PPP (Projekta plānošanas procesa) sistēmas. 

 • Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Iegūts sertifikāts par sekmīgu kursu pabeigšanu un iegūta sertificēta 
projektu vadītāja kvalifikācija  

 • Apmācību līmenis  Specializētie apmācību kursi 
 

• Datumi  2003.gada maijā 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes 
veids un nosaukums  

 Olborgas Universitāte, Olborgā, Dānijā 

• Būtiskākās iegūtās zināšanas 
un praktiskās iemaņas  

 Prezentācija “Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldes sistēma”. Pabeigts 
doktorantūras (PhD) līmeņa apmācību kurss “Kadastrs un zinātniskā izpēte”. 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Nokārtots eksāmens 5 ECTS kredītpunktu apjomā doktorantūras (PhD) studiju 
kursā 

• Apmācību līmenis  Doktorantūra (PhD) 
 

• Datumi  No 1999.gada līdz 2002.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes veids 
un nosaukums  

 Stokholmas Karaliskā Tehniskā universitāte, Stokholmā, Zviedrijā 

• Būtiskākās iegūtās zināšanas 
un praktiskās iemaņas  

 Pabeigts klātienes doktorantūras (PhD) līmeņa 3 gadu apmācību kurss 
ekonomikā, ar specializāciju nekustamā īpašuma pārvaldē un tiesībās 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Nokārtoti eksāmeni 35 CP kredītpunktu apjomā doktorantūras (PhD) studiju 
kursā 



 

 

• Apmācību līmenis  Doktorantūra (PhD) 
 

• Datumi  No 1999.gada līdz 2002.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes veids 
un nosaukums  

 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Jelgavā 

• Būtiskākās iegūtās zināšanas 
un praktiskās iemaņas  

 Pabeigtas klātienes doktorantūras (PhD) līmeņa teorētiskās apmācības 
ekonomikas  zinātnēs, vairākas starptautiska līmeņa publikācijas 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Nokārtoti promocijas eksāmeni datormācībā un svešvalodā 

• Apmācību līmenis  Doktorantūra (PhD) 
 

• Datumi  No 1996.gada līdz 1998.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes veids 
un nosaukums  

 Stokholmas Karaliskā Tehniskā universitāte, Stokholmā, Zviedrijā 

• Būtiskākās iegūtās zināšanas 
un praktiskās iemaņas  

 Pabeigtas klātienes maģistratūras (MSc.) līmeņa studijas, ar specializāciju 
nekustamā īpašuma pārvaldē 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Iegūts maģistra grāds (MSc.) nekustamo īpašumu pārvaldē 

• Apmācību līmenis  Maģistratūra (MSc.) 
 

• Datumi  No 1984.gada līdz 1991.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes veids 
un nosaukums  

 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Jelgavā 

• Būtiskākās iegūtās zināšanas 
un praktiskās iemaņas  

 Pabeigtas klātienes studijas zemes ierīcības specialitātē, papildus iegūstot 
lauksaimniecisko zinātņu bakalaura (BSc.) grādu 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Iegūta inženiera- zemes ierīkotāja kvalifikācija un lauksaimniecisko zinātņu 
bakalaura (BSc.) grāds 

• Apmācību līmenis  Augstākā izglītība, bakalaura (BSc.) līmeņa studijas 
 

Personīgās iemaņas un prasmes 

MĀTES VALODA  Latviešu 
 

CITAS VALODAS 
Ang ļu   

• Lasītprasme  teicami 
• Rakstītprasme  teicami 
• Runātprasme  labi 

Krievu    
• Lasītprasme  teicami 

• Rakstītprasme  teicami 
• Runātprasme  teicami 

Latgaliešu    
• Lasītprasme  teicami 

• Rakstītprasme  labi 
• Runātprasme  teicami 

Zviedru    
• Lasītprasme  pamata 

• Rakstītprasme  pamata 
• Runātprasme  pamata 

 
SOCIĀLĀS IEMAŅAS UN 

PRASMES 
 

Prasme darboties lielās komandās, mazās komandās un individuāli: 
Latvijas studentu čempionātu laureāts futbolā, orientēšanās sportā un grieķu-  
romiešu cīņā. 

 



 

 

Komunikāciju prasmes: 
Daudzu sekmīgu attīstības projektu iniciatīvas grupu dalībnieks un vadītājs  
sarunās ar sadarbības partneriem un atbalstītājiem. 
Prasme darboties multikulturālos un daudznacionālos kolektīvos: 
Vairāk nekā piecus gadus, pateicoties uzvarām vairākos starptautiskos atlases  
konkursos, klātienes studijas kopā ar pārstāvjiem no dažādām Eiropas  
(ieskaitot Austrumeiropas), Āzijas, Ziemeļamerikas un Āfrikas valstīm. 
Mērnieku biedrības biedrs, kopš tās dibināšanas. 

ORGANIZACIONĀLĀS 
IEMAŅAS UN PRASMES   

 

 -Vairāku darba grupu vadītājs un dalībnieks finanšu, funkcionālo auditu un stratēgiju 
izstrādes jomās Vidzemes Augstskolā 
-Projektu un aktivitāšu veidošanas un organizācijas iemaņas un pozitīva prakse, sertificēts 
projektu vadītājs pēc PPP (Project Planning Process) sistēmas 
-Vairāk nekā 10 dažādu attīstības projektu vadīšana un administrēšana ar   
budžetiem no 1500 LVL līdz 2 000 000 LVL. 
-Brīvprātīgā darba pieredze Latgales pierobežas pašvaldībās, īpaši palīdzot  
jauniešiem, skolām, bērnudārziem, pašvaldībām un bezdarbniekiem. 
-Apmācību kursu organizācijas pieredze projektu vadīšanā un datorzinībās. 

TEHNISKĀS IEMAŅAS UN 
PRASMES 

-Labas iemaņas darbā ar datoriem un datortīklu administrēšanu, kā arī jaunu  
datorlietotāju sagatavošanas pieredze. 
-Pieredze un prakse gan komerciālo, gan brīvlietojuma programmatūras produktu 
pielietojumam praksē. 
-Darba pieredze darbā ar mērniecības instrumentiem, arī elektroniskajiem un GPS. 
-Interneta mājas lapu veidošanas pieredze (HTML un WEB dizains). 
-Iegūta kvalifikācijas apliecība būvniecības darbu veikšanai. 

 

MĀKSLINIECISK ĀS IEMAŅAS UN 
PRASMES 

-Skolas dziedāšanas kora dalībnieks. 
-Augstskolas folkloras kopas dalībnieks. 
-Vairāku dzejas daiļlasīšanas konkursu laureāts. 

 

CITA VEIDA IEMAŅAS UN 
PRASMES 

-Nolasīti studiju lekciju kursi ekonomikā, finansēs un uzņēmumu vadībā Lillehammeres 
augstskolā (Norvēģijā, 2007. gadā), Adam Ries augstskolā (Vācijā, 2008. gadā), Klaipēdas 
Biznesa koledžā (Lietuvā, 2009. gadā) 
-Iegūta Zvērināta mērnieka licence Nr. 110. 
-Iegūta zvērināta tulka kvalifikācija (angļu val., Balvu Notāriālajā kantorī). 
-Atestēts kā speciālists darba aizsardzībā. 
-Vietēja mēroga un starptautisko projektu vadīšanas pieredze. 
-Dažādu īstermiņa apmācību kursu pabeigšanas apliecības un sertifikāti personāla vadībā, 
ekonomikā, tūrismā, lietvedībā u.c. 

 

 
AUTOVADĪTĀJA  APLIEC ĪBA   B kategorija, kopš 1990. gada. 

 



 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA   Publikācijas: 
No 1998.gada līdz 2006.gadam publicētas vairākas starptautiskas  
publikācijas zinātnisko rakstu krājumos Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā  
un Itālijā. Publikāciju tēma- nekustamā īpašuma ekonomika un zemes  
pārvalde Latvijā 
 
Zinātniskās konferences: 
Uzstājies ar referātiem zinātniskajās konferencēs Latvijā, Zviedrijā,  
Dānijā, Itālijā, Igaunijā. Piedalījies daudzās vietēja mēroga un  
starptautiskajās konferencēs Eiropā saistītās ar ekonomikas,  
nekustāmā īpašuma vadības, līderības un inovāciju tēmām. 
 
Štažēšanās: 
1994.gadā- Zviedrijā (daiļdārzniecības projekti), 2001.gadā Itālijā  
(Lauku tūrisms), 2008.gadā Slovēnijā, Čehijā, Ungārijā un Vācijā (Inovācijas 
 un elektronisko sistēmu pielietojuma iespējas aktīvājā tūrismā) 
 
Vaļasprieki: 
Futbols, orientēšanās sports, kultūras un sporta pasākumu 
 organizācija, modernā ekonomika, datortehnoloģijas 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Sarma Cakula  

Adrese Rubenes 36-37, Valmiera, LV 4200, Latvija 
Tālrunis Mobilais tālrunis 29620986  
E-pasts Sarma.cakula@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 13.12.1960 
  

Dzimums Siev. 
  

  

Darba pieredze  
Laika periods No 2008 

Profesija vai ieņemamais amats profesore, Vidzemes augstskolas Senāta locekle, Vidzemes augstskolas Satversmes locekle, 
Inženierzinātņu fakultātes dekāne 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais, administratīvais darbs 
Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare    IT 

  

Laika periods No 2006 
Profesija vai ieņemamais amats   Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta pētnieks 

Galvenie pienākumi Zinātniski pētnieciskais darbs  
Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats IT nodaļas vadītāja, IT profesionālā bakalaura programmas direktore 
Galvenie pienākumi Administratīvais darbs, projektu vadība, organizatoriskais un metodiskais darbs  

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 
Nozare    IT 

Laika periods No 2002 
Profesija vai ieņemamais amats asociētā profesore, Vidzemes augstskolas Senāta locekle, Vidzemes augstskolas Satversmes locekle 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 



 

 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 
Nozare    IT 

Laika periods No 1998 
Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 
Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare    IT 

Laika periods No 1996 - 1997 
Profesija vai ieņemamais amats datorspeciāliste  

Galvenie pienākumi Datortīklu un datorsistēmu uzturēšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola 

Nozare    IT 

Laika periods 1988-2003 
Profesija vai ieņemamais amats informātikas skolotāja, direktora vietnieks informātikas jautājumos 

Galvenie pienākumi Pedagoģiskais darbs, datorkabineta uzturēšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras 1. Vidusskola ( tagad Valmieras ģimnāzija ),  

Nozare   IT 

Laika periods   1984-1888 

Profesija vai ieņemamais amats   inženiere 
Galvenie pienākumi  Sistēmu administrēšana, programmēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese  Valmieras rajona skaitļošanas centrs, Meža 7, Valmiera, Lv 4200 
Nozare   IT 

Laika periods 1983 - 1984 
Profesija vai ieņemamais amats vecākā tehniķe – programmētāja 

Galvenie pienākumi programmēšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas lauksaimniecības un  zemkopības attīstības institūts, 

Nozare   IT 

Laika periods  1981.-1983 

Profesija vai ieņemamais amats  laborante 
Galvenie pienākumi  Programmu izpilde, sistēmas uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Valts P. Stučkas vārdā nosauktā universitāte   
Nozare  IT 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1999-2001 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Doktora grāds pedagoģijā. Diploms C-D Nr.001618 Doktora darba tēma” Informācijas tehnoloģijas 
pētnieciskajā darbībā augstskolā kā studentu radošās pieredzes pilnveidošanas līdzeklis” 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 



 

 

Laika periods 1996-1998 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija  Maģistra grāds pedagoģijā. Diploms Nr. 005115 
 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Maģistratūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas universitāte.Pedagoģijas fakultāte 
Laika periods 1979-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Diploms – matemātiķis, lietišķā matemātika. Diploms ИB Nr.366203 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Augstākā izglītība datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Lietišķā matemātika. 
Sertifikāti  

Laika periods 2008 
Sertifikāts Emerald Management Extra.  

Laika periods 2007 
Sertifikāts  TA 4031 Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā 
Sertifikāts  2543 Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 

Laika periods 2006 
Sertifikāts  2544 Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 

  

 
Prasmes 

 
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  C1 
Krievu valoda   B1  B2  B1  B2  B2 

Vācu valoda   A2  A1  A1  A1  B1 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana. 
Pedagoģiskais darbs. Skolēnu un studentu zinātnisko darbu vadīšana. Studentu maģistru un 
bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās bakalauru un maģistra darbu aizstāvēšanas valsts komisijās. 
No 2008.gada doktora darba vadīšana doktorantūras programmā „E-studiju tehnoloģijas un 
pārvaldība”. Pasniedzēja darbs. 
 

  



 

 

Organizatoriskas prasmes  
• Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle, zinātniskās un 

pētniecības komisijas locekle, mandātu komisijas vadītāja (no 2002). 
• Sekcijas vadītāja un zinātniskās komitejas locekle Starptautiskajā 

konferencē „Content and Knowledge: Accessibility, Interactivity, 
Usability”,2008 

• IKT sekcijas vadītāja 2005. 17.06-19.06. International conference The 
6th Conference on the Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in 
Europe. Revolution and evolution.  

• Vidzemes augstskolas studentu zinātnisko rakstu recenzēšanas 
redkolēģijas locekle 2006 

• IKT sekcijas vadītāja studentu zinātniskajā konferencē 2006.gada 29.09 Vidzemes augstskolā 
• Zinātniskās komitejas locekle AATE starptautiskai konferencei 2002.g. 

Rīgā 
• IT profesionālā bakalaura un IT koledžas programmas izstrādes 

komisijas vadītāja, piedalīšanās sociotehnisko sistēmu modelēšanas 
maģistra programmas izstrādē.  

• IT nodaļas vadība. 
• Valsts pārbaudījumu komisijas locekle bakalaura studiju programmai 

”Informācijas tehnoloģijas”  
• Valsts pārbaudījumu komisijas locekle maģistra studiju programmai 

„Sociotehnisku sistēmu modelēšana”. 
• Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
• Maģistra darbu vadība Sociālu sistēmu modelēšanas maģistratūras programmā katru gadu 

vidēji 8 darbi 
• Zinātniskais vadītājs promocijas darbam Daigai Balodei „E-apmācības 

sadarbības modelēšana mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā”  
• Konsultants doktora darbam Ginta Štāle ” "Tālākizglītības IT 

"ekosistēmas izstrāde”  2007 
• Studiju kursu izstrāde un vadība 

„Ievads specialitātē” IT profesionālā bakalaura programma 
„Biznesa statistika” IT profesionālā bakalaura programma 
„Algoritmi un datu struktūras” IT profesionālā bakalaura programma 
„Pētījumu metodoloģijas un datu apstrāde SPSS vidē” Sociālu sistēmu modelēšanas maģistratūras 
programma 
„Pētījumu metodoloģija” doktorantūras programmā „E-studiju tehnoloģijas un 
pārvaldība” RTU 
• Studiju programmu izstrāde un vadība 

IT profesionālā bakalaura programma – programmas direktors un izstrāde 
IT koledžas programmas izstrāde 
Sociālu sistēmu modelēšanas maģistratūras programmas izstrāde 
• Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās: Vaxjo univarsitāte. 

Zviedrija.2001, Viskonsīnas universitāte, ASV, 2003 
 

  

Tehniskas prasmes Datoru apkalpes sistēmserviss. Darbs datortīklos.  
  



 

 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas. Algoritmu izstrāde. 
Programmēšanas vides PL1, Assembler, Basic, Pascal. Statistisko datu apstrāde, SPSS, 
2543 Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005, 2544 Advanced Web 
Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 

  

Mākslinieciskas prasmes Rokdarbi- aušana, adīšana, izšūšana, mezglošana, pīšana. Klavieru spēle 
  

Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms, riteņbraukšana 
  

Vadītāja apliecība  AV096367, B kateogorija 
  



 

 

Papildu informācija: 
Publikācijas 

Vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos: 

1. Cakula S. Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of 
Advancing Modern Technologies.//International Joint Conferences on a-
CASE and e-Technology. Singapore, 2009, pp 1772-1781. ISBN 978-986-
83038-3-6 

2. S.Cakula. E-learning development model in perpspective of advancing 
modern Technologies. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas 
tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2008. Sērija 5, sējums 36, 34-40. lpp 
ISSN 1407-7493 

3. S.Cakula. Impact of Technology in E-Learning: Information Exchange 
with Knowledge Library Using Mobile Device. E-Learn 2008.World 
Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and 
higher Education.association for the Advancement of Computing in 
education (AACE). 2008. pp 3619-3624. ISBN 1-880094-66-5 

4. M.Sedleniece, S.Cakula. Modelling of Qualitative Technology Based E-
Learning course Development. The proceedings of the 7th European 
Conference on E-learning. Academic Publishing Limited, UK , 2008. 
pp.446-453. ISBN 978-1906638-22-1 

5. D.Balode, S.Cakula. Modeling of Collaboration among E-Learning User 
Communities and Tagging Services. Proceedings of the 2nd 
WSEAS/IASME International Conference on Energy Planning, Energy 
Saving, Environmental Education (EPESE’08). WSEAS Press, 
Greece,.2008. pp. 59-65. ISSN 1790-5095, ISBN 978-960-474-016-1   

6. Cakula S.,Plesavnieks R. M-Learning: new way to access knowledge 
library online. 3rd International Conference on Interactive Mobile and 
Computer aided Learning. IMCL 2008, International Association of Online 
Engineering, Wien, Austria, 2008. ISBN 978-389958-351-9.  

7. Cakula S.A successful experience of e-learning information technology 
bachelor program at Vidzeme University College. RTU zinātniskie raksti. 
Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2007. 
Sērija 5, sējums 31, 97-104. lpp ISSN 1407-7493 

8. Cakula S., Plesavnieks R. Request of Information from Mobile Device. 
ICTE in Regional Development. Annual Proceedings of Vidzeme 
Universitu College. Valmiera, 2007, pp. 58-63 

9. Cakula S. Information Technologies and E-Learning in the studies of 
Tourism. ICTE in Regional Development. Annual Proceedings of Vidzeme 
Universitu College. Valmiera, 2006, pp.13-18, ISBN 9984-633-03-9 

10. Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. RTU zinātniskie 
raksti. Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 
2005. Sērija 5, sējums 23, 24-33. lpp. ISSN 1407-7493 

11. Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in 
Regional Development. Annual Proceedings of Vidzeme University 
Collegue.  Valmiera, 2005. pp. 127-131.ISBN 9984-633-01-2 

12. S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. RTU 
zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. 
Rīga. 2004. Sērija 5, sējums 20. 43-50 lpp. ISSN 1407-7493 

13. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. 
Jauno pētnieku III conference “Valsts un tiesību sistēmas pilnveidošanas 
problēmas eiropas integrācijas kontekstā”, , LZA Baltijas stratēģisko 
pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-78.lpp. ISBN 9984-9676-1-
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14. S.Cakula. Information Technologies as a Mean in Formation of Students 
Creative Experience. // Teachers, Students and Pupils in a Learning 
15. Egils Ginters, Andris Gutmanis, Yuri Merkuryev, Leonid Novicky, Sarma 
Cakula. LOGIS II – Competence Fremework of Reference in Logistics 
Information Systems for Knowledge Dissemination.// Lifelong learning- a 
challeng for all. Proceedings of the International conference. Riga, Latvia, 
2002. 48-51,ISBN 9984-18-008-5 
16. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē 
augstskolā. // Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2002, 
373.-379. lpp.ISBN 9984-596-47-8 
17. S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes 
pretruna studijās. // Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. 
lpp.ISBN-9984-9525-0-9 
18.S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising 
Educational Problems. ATEE Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 –
101.ISBN 9955-418-49-4 
19.S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. 
Resursi. Rēzekne, 2001, 250 – 257 lpp.ISBN 9984-585-36-0 
20.S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā  kā 
studentu radošās pieredzes veidošanas līdzeklis.// Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, 2001, 55.sēj, 1./2., 33-41 lpp.ISSN 1407-0081 
21.S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology 
and Teacher Education 12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. 
pp 803 – 808, ISBN 1-880094-41-X 
22.S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstkolā kā 
studiju produktivitātes pilnveidošanas līdzeklis. // Pedagoģija. LU raksti. 
ACTA Universitatis Latvienesis. Rīga: LU PPI. 2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp. 
 
 

 
 
 



 

 

Papildu informācija:  
Publikācijas 
Konferenču  un kongresu 
tēzes. Piedalīšanās 
starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs Latvijā un 
ārvalstīs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cakula S. Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of Advancing 
Modern Technologies.//International Joint Conferences on a-CASE and e-Technology. 
Singapore, 2009. 8-10.01 

2. S.Cakula. Impact of Technology in E-Learning: Information Exchange with Knowledge 
Library Using Mobile Device. E-Learn 2008.World Conference on E-Learning in 
Corporate, Government, Healthcare and higher Education.association for the 
Advancement of Computing in education. Las Vegas 17.11-21.11.2008 

3. Cakula, E-apmācības attīstības modelis mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā, RTU 
49.starptautiskaa zinātniskā konference, Rīga , 13.-15.10. 2008 

4. Cakula, International Workshop Content and Knowledge. Access to Knowledge Library Oline by 
Mobile device. 2008, Mezotne, Latvia.  

5. Cakula, 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning. IMCL 
2008, Jordan. 2008.  

6. S. Cakula, A.Strazds. Innovative aLearning in Latvia. 2. staptautiskā conference ‘eLearning Africa 
2007”. Book of  Abstracts. ICWE GmbH. 2007. 301-302 

7. S. Cakula. „Impact of E-learning in Development of IT Specialists”.Starptautiskā 
zinātniskā konference „Baltijas Studijas Eiropā”, 2007. Lineburga, Vācija. 

8. Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. Rīgas tehniskās Universitātes 46. 
starptautiskā zinātniskā konference 2005  

9. S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. Rīgas tehniskās 
Universitātes 45. starptautiskā zinātniskā konference 2004. 

10. S.Cakula. E-Learning as a Means of Formation of students Creative Experience.”Baltic 
IT&T 2003”, IST 6th Framework Programme-a New Challenge for baltic States. Riga. 
2003 Pp. 53-56 

11. S.Cakula Information Technologies as a Mean of Formation of Students Creative Experience. 
Internationa Conference of Association for Teacher Education in Europe. Spring University. Riga, 
2003. pp.198-206 

12. S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. Osterreichische 
Computer Gesellschaft, Spring Conference on Computer Graphics, 2002, Austria, Graz pp. 235 – 
236 ISBN 3-85403-163-7 

13. S. Cakula. “Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās 
pieredzes pilnveidošnas līdzeklis”. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. 2001. 
Pedagoģija, 78.lpp  

14. S.Cakula. IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic IT&T’2001 
Conference 2001. pp.220 - 225 

15. S.Cakula IT in Teacher Education. Society for Information Technology and Teacher 
Education International Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 10.03. CD-ROM 

16. S.Cakula The Internet in Latvian Schools. New Technologies in Education. Abstracts of 
paoers from  internatinal conference Baltic IT&T’98. Riga. Latvia,1998. pp. 208 – 211. 

17. S.Cakula. Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē augstskolā. 
Starptautiska zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. Peadagoģiskie 
jautājumi. 2001.1.lpp. 

18. S. Cakula. IT izmantošanas iespējas. I*EARN (International Education and Research 
Network) 3.konference. Daugavpils.1999. 28.-29. jūnijs. 

19. S.Cakula The Internet in Learning Process. IT in Education and Training: Case Studies in 
the Implementation of New Technologies. 3 rd internatinal conference Baltic IT&T’99. 
1999.Riga. Latvia. pp. 90 – 92 

20. S. Cakula Informācijas tehnoloģiju izmantošana ārvalstīs. Konferences lasījumi. 
1999.LATSTE’99S. Cakula Kā veidot WWW lapas atbilstoši konkrētajiem mācību 
mērķiem. Konferences lasījumi 1998. LATSTE’98. 63.-65.lpp. 

21. S. Cakula Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, 1998. LXIII-
LXV  

22. S. Cakula. Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education and Research 
Network) 3.konference. Daugavpils.1999. 28.-29. jūnijs. 

23. S.Cakula. The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from Baltic 
IT&T’98 Conference 1998 p.208 - 211.  

 
 



 

 

Papildu informācija:  
Piedalīšanās ar referātiem 
akadēmiskajās konferencēs. 
 

1. Cakula. S. Studentu patstāvīgā darba organizācija Informācijas 
tehnoloģiju studiju programmā.//Studentu patstāvīgā darba organizācija 
studiju procesā. LR Izglītības un zinātnes ministrija. Vidzemes 
augstskola. 2006, 38-42 lpp.ISBN 9984-633-04-7 

2. C. Cakula. Informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura 
programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes 
augstskolā.//Konference „Eiropas struktūrfondu atbalsts augstākās 
izglītības attīstībai Latvijā”. LR Izglītības un zinātnes ministrija. 
6.12.2007. 

3. Cakula. E-Learning in Regional Development Perspective. 6th 
conference of Baltic Studies in Europe. Revolution and Evolution. 
17.06-19.06. 2005. Valmiera 

 
Papildu informācija: 
Publikācijas 
Mācību grāmatas, metodiskie 
materiāli 
 
 

1. Cakula, Ginters. Bakalaura darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi 
Informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas 
studentiem. Valmiera. Vidzemes augstskola. 2007, 28 lpp.ISBN 9984-
633-07-1 

2. Cakula, Ginters. Maģistra darba noformēšana. Metodiskie norādījumi 
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas programmā studējošajiem. 
Valmiera. Vidzemes augstskola. 2007, 19 lpp. ISBN 9984-633-05-5 

3. Sarma Cakula (1999) Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, 
Pētergailis,1999 

/Iekļauta oficiālajā Izglītības un satura eksaminācijas centra izdotajā 
mācību grāmatu katalogā - Ieteicamā mācību literatūra 
vispārizglītojošām mācību iestādēm, Rīga, 1999.ISBN 9984-504-80-8 

 



 

 

Papildu informācija: 
Publikācijas 
Pārējās publikācijas 
 

S. Cakula, A.Strazds. Innovative e-Learning in Latvia. 2. staptautiskā 
conference ‘eLearning Africa 2007”. Book of  Abstracts. ICWE GmbH. 
2007. 301-302, ISBN 3-9810562-6-4 

S.Cakula. E-Learning as a Mean of Formation of Students Creative 
Experience. International Conference “Baltic IT&T 2003”. Riga, 2003. 
pp.41-42. 

S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. 
Proceedings. Osterreichische Computer Gesellschaft, Spring 
Conference on Computer Graphics 2002, pp. 235 – 236 

Cakula. S. Studentu patstāvīgā darba organizācija Informācijas tehnoloģiju 
studiju programmā.//Studentu patstāvīgā darba organizācija studiju 
procesā. LR Izglītības un zinātnes ministrija. Vidzemes augstskola. 
2006, 38-42 lpp. ISBN 9984-633-04-7 

S. Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā 
studentu radošās pieredzes pilnveidošnas līdzeklis. II Pasaules Latviešu 
Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, Rīga. 2001,78.lpp.ISBN 9984-
9542-0-X 

S. Cakula. Studiju efektivitātes paaugstināšana. //Augstskolu profesionālo 
programmu pasniegšanas metodika. Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, 
Rīga. 2000,  8. – 11. lpp. 

S. Cakula. Informātika Valmieras rajonā.//  Skolotājs (Pieredze, Teorija, 
Prakse). 1999, Nr 3 (15)/99. 89.-91.lpp  

S. Cakula. The Internet in the Learning Process. Education and Research // 
Baltic IT Review(Official Journal of the Information Technology 
Committee of the Baltic Council of Ministers). 1999, NR 2 (13), p53 –
54 

S. Cakula. New Technologies in Education:  The Internet in Schools.// 
Baltic IT Review(Official Journal of the Information Technology 
Committee of the Baltic Council of Ministers). 1998, NR 1 (8), p.30 –
32 

Papildu informācija:dal ība 
profesionālās organizācijās 

- LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija) no 2002 

- LAPA (Latvijas Augstskolu profesoru asociācija) no 2002 
- IELA (The International E-Learning Association) no 2007 

 



 

 

Papildu informācija: 
Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos. Kvalifikācijas 
celšana ārvalstu un Latvijas 
augstskolās vai zinātniskās 
pētniecības iestādēs. 
 

• IZM grants pētniecībai Nr. VAZP08- „E-apmācības attīstības modelis 
mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā”2008  

• Dalība „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā 
atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības 
līmenim” VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038, 2007.g 

• Projekta vadītāja „Informācijas Tehnoloģiju  profesionālā bakalaura 
programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā”  
Nr. 2005/0134/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0046/0122 no 
2005.gada 

•  2005.g. "Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, 
telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās 
mācību programmās Sociālo Sistēmu Imitāciju Modelēšanā un 
Pētniecībā [SocSimNet]" LV/04/B/F/PP-172.0002003.g. Projekta 
„Baltic Welcome LAT„ dalībnieks 

• Fullbright stipendija. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Viskonsinas 
universitāte ASV. Pētījumi par e-learning. Sadarbības organizēšanas 
starp VIA un Viskonsinas universitāti. 2003.  

• Starptautiskā Latvijas – Zviedrijas sadarbības projekta (Vaxjo 
universitāte Zviedrijā, Zviedrijas izglītības ministrija, Vidzemes 
augstskola, Latvijas izglītības ministrija) skolotāju tālākizglītībā 
„V ērtības Baltijas jūras reģiona perspektīvā” vadības grupa. 1999-
2002.g 

• Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija. Dalībnieki Vidzemes augstskola, 
Lillehammeres universitāte Norvēģijā. Pētījumi disertācijai. Sadarbības 
organizēšanas starp VIA un Lillehammeres universitāti. 2001.gada 
februāris. 

• Comenius I projekts Network. Projekta koordinators 2005.g 
• Dalība ESF projektā „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana 

atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām” Nr.2006/0094/ 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094), 

• Dalība ESF projektā „Datorzinātņu studiju programmu modernizēšana Latvijas Universitātē” Nr. 
2005/0111/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0069/0063,  

• Dalība ESF projektā  “Profesionālās tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” 
metodisko materiālu izstrāde un aprobācija” Nr. 
2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0094/0160, 

• Dalība ESF projektā  „Tālākizglītības iespēju paplašināšana 
ekonomikai svarīgās nozarēs” projekta „Inženieru apmācības 
programmas izstrāde darbam ar CAD projektēšanas  

• programmām (IAP CAD)” Nr. 2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199, 
• Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki 

Vidzemes augstskola, Eiropas Savienības valstis, kas piedalās Leonardo 
da Vinči projektos. Sadarbības attīstība un IT programmu attīstības 
perspektīvas sadarbībā ar Siegenas universitāti Vācijā un Balea 
universitāti Spānijā. 2004.g. 

• Dalība 8 ESF zinātniskajos un akadēmiskajos projektos 
• 1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā. Ziemeļvalstu atbalsta 

fonda stipendija. Mācību grāmata „Būsim draugos ar datoru un 
Internet”, pētījumi disertācijai.   

• Piedalīšanās skolu starptautiskajā projektā I*EARN. Projektu 
veidošana. 



 

 

 
Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds  Cāne Renāte 

Adrese J.Asara 8 – 10, Rīga, LV-1009 

Tālrunis 29411611 67290858  

E-pasts renate.cane@gmail.com 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods Kopš 09.2007 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore (docējamie studiju kursi - Reklāma, Reklāmas teorija un prakse, Reklāmas evolūcija 
un veidi, Reklāmu regulējošās normas, Reklāmas plānošana, Reklāmas ekonomiskā analīze, 
Producēšana, Pasākumu organizēšana), Komercdarbības katedra (docējamie studiju kursi - 
Mārketings, Starptautiskais mārketings, Mārketinga vadīšana, Kampaņu organizēšana un 
vadīšana) 

Galvenie pienākumi Lekciju lasīšana; maģistra darbu, diplomdarbu, kvalifikācijas darbu, studiju darbu un prakšu 
vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Biznesa augstskola Turība, Komunikācijas zinātņu katedra, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 

Nozare Izglītība 

Laika periods Kopš 10.2008 

Profesija vai ieņemamais amats  Lektore (blakus darbs) (docējamie studiju kursi - Mārketings, Mārketinga 
stratēģijas, Klientu attiecību vadība) 
 

Galvenie pienākumi Lekciju lasīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu ielā 4, Valmiera, LV-4201 

Nozare Izglītība 

Laika periods 09.2005 - 06.2007 

Profesija vai ieņemamais amats  Lektore (blakus darbs) (docējamie studiju kursi - Reklāmas evolūcija un veidi, Reklāmu 
regulējošās normas, Reklāmas plānošana, Reklāmas ekonomiskā analīze, Mārketings, 
Mārketinga vadīšana) 

Galvenie pienākumi Lekciju lasīšana; diplomdarbu un kvalifikācijas darbu vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Biznesa augstskola Turība, Komunikācijas zinātņu katedra, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 

Nozare Izglītība 

Laika periods 09.003 - 08.2007 

Profesija vai ieņemamais amats Pasākumu direktore 

Galvenie pienākumi Pasākumu daļas vadīšana, pasākumu scenārija, režijas izstrāde 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Reklāmas organizācija M3.lv, Bruņinieku ielā 41, Rīga, LV-1011 

Nozare  Izklaide 



 

 

Laika periods 01.2003 - 12.2007 

Profesija vai ieņemamais amats Projekta Latviešu filmu programma kinoteātrī Rīga sadaļas Latviešu dokumentālo filmu 
programma vadītāja, kopš 2004 - šī projekta vadītāja 

Galvenie pienākumi Filmu programmu izstrāde, projekta vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Kinematogrāfistu savienība, Ģertrūdes ielā 49, Rīga, LV-1010 

Nozare  Kultūra 

Laika periods  08.2003. - 12.2003 

Profesija vai ieņemamais amats  Filmu daļas vadītāja (valsts ierēdņa amats) 
Galvenie pienākumi  Administratīvais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, Šmerļa ielā 5, Rīga, LV-1006 

Nozare  Kultūra 

Laika periods  1999 - 2002 

Profesija vai ieņemamais amats  Projekta vadītāja, producente un režisore 
Galvenie pienākumi  Projekta vadīšana, sēriju scenārija rakstīšana, režija 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Pasaules Bankas projekts - informatīvās kampaņas par pensiju 2.līmeņa 
ieviešanu Latvijā ietvaros - TV raidījums Tas esi tu pats (pasūtītājs - Valsts 
Sociālās apdrošināšanas aģentūra, realizētājorganizācija – asociācija Režisors, 
adrese J.Asara ielā 8-10, Rīgā, LV-1009) 

Laika periods 1997 - 1999 

Profesija vai ieņemamais amats  Mārketinga un reklāmas daļas speciāliste 
Galvenie pienākumi  Reklāmas projektu izstrāde un koordinācija 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Baltijas Starptautiskā banka, Kalēju ielā 43, Rīgā, LV-1022 

Laika periods  1975 – 1997 

Profesija vai ieņemamais amats  Montāžas režisore, dokumentālā kino režisore 
Galvenie pienākumi  Filmu montāža, dokumentālo filmu režija 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Rīgas Kinostudija, Šmerļa ielā 3, Rīga, LV-1006 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods Pašlaik (kopš 2007 septembra) 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Biznesa augstskola Turība, doktora studiju programma Komunikācijas vadība 

Laika periods 2005 - 2007 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Profesionālās augstākās izglītības diploms, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības 
vadībā, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija  



 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 2001 - 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Profesionālās augstākās izglītības diploms, 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, 
uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 2001 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, reklāmas uzņēmējdarbības 
pakalpojumu speciālista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Biznesa augstskola Turība 

Papildus izglītība  

Laika periods  2005 - 2006 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts Nr.0899, Mācībspēku tālākizglītības profesionālās pilnveides programma 
asistentiem, lektoriem un docentiem „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati/ 
augstskolu didaktika”  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Latvijas Universitāte 

Laika periods  2004 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts, Mārketinga menedžera profesionālā kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Biznesa augstskola Turība 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   A2  A2  A2  A2  A2 

Angļu valoda   A2  A2  A2  A2  A2 

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office, Tildes Birojs 2008, Internet Explorer, Mozilla Firefox 
  

Publikācijas 

 

2008 - IX Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā zinātniskā konference 
„Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”, zinātniskā publikācija un 
referāts „Radošums kā mūsdienu ekonomikas attīstības priekšnoteikums. 
Radošo industriju pieredze” 

 



 

 

 

  

  
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  
 Uzvārds / Vārds DMITRIČENKO Ieva 

Adrese Bauskas iela 91 – 1, Rīga, LV – 1004  
Tālrunis 7629984  Mobilais tālrunis: 29277566 
E-pasts ieva_dmitricenko@inbox.lv 

  
Pilsonība Latvijas 

  
Dzimšanas datums 14.12.1974. 

  
Dzimums Sieviete 

  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2007. gada septembra 
Profesija vai ieņemamais amats Vieslektore 

Galvenie pienākumi Nolasīju lekciju kursu “Mārketings” un “Tūrisma mārketings” bakalaura programmu studentiem, arī 
angļu valodā 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola (Cēsu iela 4, Valmiera, LV – 4201) un Biznesa augstskola Turība (Graudu iela 68, 
Rīga, LV – 1058)  

Nozare Augstākā izglītība 
  

Laika periods Pašlaik, no 2004. gada septembra 
Profesija vai ieņemamais amats Attīstības direktore 

Galvenie pienākumi Nodaļas vadīšana, augstskolas mārketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana, reklāma, sabiedriskās 
attiecības, darbs ar absolventiem, tirgus izpēte, augstskolas mājas lapas attīstība u.c. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058  
Nozare Augstākā izglītība 

  
Laika periods No 2003. gada marta līdz 2004. gada augustam 

Profesija vai ieņemamais amats Klientu direktore 
Galvenie pienākumi Apkalpot reklāmas aģentūras klientus (Philips, Scandinavian Tobacco, Henkel u.c.), piedalīties 

reklāmas un citu komunikācijas kampaņu radošo ideju ģenerēšanā, pārdot idejas klientiem, vadīt 
projektus 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Ze Guru, Bruņinieku iela 41 – 14, Rīga, LV – 1011  
Nozare  Reklāma 

  

Laika periods No 2002. gada augusta līdz 2003. gada septembrim 
Profesija vai ieņemamais amats Korporatīvo projektu vadītāja 



 

 

Galvenie pienākumi Sniegt sabiedrisko attiecību atbalstu pārdošanas ofisiem 11 valstīs, iztsrādāt un ieviest uzņēmuma 
mājas lapas koncepciju, viedot iekšējo komunikāciju, apkopot tirgus pētījumus, organizēt pasākumus. 

Darba vietas nosaukums un adrese A/S ELKO Grupa, Rūpniecības ielā 27, Rīga, LV – 1047  
Nozare Datortehnikas vairumtirdzniecība 

  

Laika periods No 2002. gada janvāra līdz augustam 
Profesija vai ieņemamais amats Mārketinga sektora vadītāja 

Galvenie pienākumi Izstrādāt mārketinga komunikācijas stratēģiju un to vadīt mārketinga komunikāciju Lattelekom vidējo 
biznesa klientu segmentā 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelekom, (tagad – Lattelecom), Dzirnavu ielā 105, Rīga, LV – 1011  
Nozare Telekomunikācijas 

  

Laika periods No 2000. gada marta līdz 2001. gada decembrim 
Profesija vai ieņemamais amats Apollo portāla direktore 

Galvenie pienākumi Vadīt portāla izstrādes projektu (satura koncepcija, tehniskā platforma, redakcijas izveidošana), 
izstrādāt portāla attīstības stratēģiju, vadīt portāla redakciju un ikdienas darbu, plānot budžetu, 
prezentēt portālu plašsaziņas līdzekļos 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelekom, (tagad – Lattelecom), Dzirnavu ielā 105, Rīga, LV – 1011 

Nozare Telekomunikācijas 
  

Laika periods No 1998. gada oktobra līdz 2000. gada martam 
Profesija vai ieņemamais amats Komunikācijas vadītāja 

Galvenie pienākumi Veidot iekšējo komunikāciju, veidot un uzturēt intranetu, gatavot publikācijas 
Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelekom, (tagad – Lattelecom), Dzirnavu ielā 105, Rīga, LV – 1011 

Nozare Telekomunikācijas 
  

Laika periods No 1998. gada februāra līdz 1998. gada oktobrim 
Profesija vai ieņemamais amats Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Galvenie pienākumi Gatavot tekstus uzņēmuma sabiedrisko attiecību vajadzībām, vadīt sabiedrisko attiecību projektus, 
gatavot uzņēmuma klientu avīzi 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelekom, (tagad – Lattelecom), Dzirnavu ielā 105, Rīga, LV – 1011 

Nozare Telekomunikācijas 
  

Laika periods No 1997. gada septembra līdz 1998. gada februārim 
Profesija vai ieņemamais amats Biznesa klientu apkalpošanas vadītāja 

Galvenie pienākumi Veidot un uzturēt attiecības ar Lattelekom lielākajiem klientiem, piemēram, Iekšlietu Ministrija, VEF, 
RTU u.c., ppārdot pakalpojumus, risināt klientu problēmas 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelekom, (tagad – Lattelecom), Dzirnavu ielā 105, Rīga, LV – 1011 

Nozare Telekomunikācijas 
  

Izglītība  
  

Laika periods No 2007. gada 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Uzsāktas studijas doktorantūras studiju programmā Politikas zinātne 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte 
  



 

 

Laika periods No 2004. gada līdz 2006. gadam 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Biznesa  augstskola Turība 
  

Laika periods No 1993. gada līdz 1997. gadam 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Bakalaura grāds politikas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes katedra 
  

  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  C1 Augstākais 
līmenis C1 Augstākais 

līmenis C1 Augstākais 
līmenis C1 Augstākais 

līmenis C1 Augstākais 
līmenis 

Krievu  C2 Augstākais 
līmenis C1 Augstākais 

līmenis C1 Augstākais 
līmenis C1 Augstākais 

līemnis B2 Vidējais līmenis 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes spēja strādāt komandā, kas iegūtas, vadot projektus 
labas saskarsmes prasmes, kas iegūtas darbā ar klientiem 
labas pārliecināšanas prasmes, kas iegūtas, strādājot par vadītāju 
labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi, kas iegūtas, sadarbojoties ar ārvalstu filiālēm 

  

Organizatoriskas prasmes vadītāja iemaņas (pašlaik vadu 10 cilvēku grupu) 
pieredze projektu un grupu vadīšanā 

  

Datora lietošanas prasmes labas iemaņas darbā ar Microsoft OfficeTM  programmām 
iemaņas darbā ar OpenOffice.org programmām 

Vadītāja apliecība B kategorija 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

  
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  
 Uzvārds / Vārds [ EGĪLS GINTERS] 

Adrese [ ŠVEICES IELĀ 13, LV-2150, Sigulda, Latvija] 
Tālrunis +371-9266909  
Fakss +371-7970126 

E-pasts egils.ginters@va.lv 
  

Pilsonība Latvija 
  

Dzimšanas datums [ 25/02/1961 ] 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas un Elektronika (ICTE) 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods  [ 2001 -  ] 
Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Vidzemes Augstskola, Cēsu ielā 4, Valmiera LV-4201, Latvija 

Nozare Izglītība 
Profesija vai ieņemamais amats Profesors 
Galvenie pienākumi  Studiju kurss “Datu pārraides tīkli”, „Loģistikas informācijas sistēmas”, „Sociālu sistēmu imitāciju 

modelēšana” 
  

Laika periods  [ 1991 - 2008  ] 
Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Rīgas Tehniskā universitāte, Meža ielā 1/4, Rīga LV-1048, Latvija 

Nozare  Izglītība 
Profesija vai ieņemamais amats Associētais Profesors 
Galvenie pienākumi Studiju kurss “Loģistikas informācijas sistēmas” 
  
Laika periods  [ 2003 ] 
Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3600, Latvija 

Nozare Izglītība 



 

 

Profesija vai ieņemamais amats  Associētais Profesors 
Galvenie pienākumi  Studiju kurss “Datoru arhitektūras” 
  

Laika periods  [ 1998 -  ] 
Darba vietas nosaukums un 
adrese  

JSC Latvian Intelligent Systems, Zirgu ielā 7, Rīga LV-1050, Latvija 

Nozare  ICTE Sektors 
Profesija vai ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs 
Galvenie pienākumi Vispārējā un R&D pārvaldība 
  
Laika periods  [ 1989 - 1991  ] 
Darba vietas nosaukums un 
adrese  

SWH Riga 

Nozare  ICTE Sektors 
Profesija vai ieņemamais amats Darba grupas vadītājs 
Galvenie pienākumi Dokumentu pārvaldības sistēmu konstruēšana 
  
Laika periods  [ 1987 - 1989  ] 
Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Vissavienības zinātniskas pētniecības un projektēšanas tehnoloģiskais kibernētikas institūts 
Maskava, Krievija 

Nozare  ICTE Sektors 
Profesija vai ieņemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 
Galvenie pienākumi Programmatūras projektēšana 
  
Laika periods  [ 1984 - 1987  ] 
Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Rīgas Tehniskā universitāte, Meža ielā 1/4, Rīga LV-1048, Latvija 

Nozare  Izglītība 
Profesija vai ieņemamais amats Skaitļošanas mašīnas priekšnieks 
Galvenie pienākumi Datorsistēmas un sistēmiskās programmatūras pārvaldība 

Izglītība  
  

Laika periods [ 1996 ] 
Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Inženierzinātņu doktors (Dr.Sc.Ing.), B-D Nr. 000841 
Habilitācijas padome H-07, 08.04.1996. 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Datu apstrādes sistēmu projektēšana, Sadalītas sistēmas, Modelēšana 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā Augstākā 
  

Laika periods [ 1992 ] 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Datorzinātņu maģistrs (MA Comp. Sc.), No. 000269 
Fakultātes Dome No.369, 16.01.1995. 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Informācijas tehnoloģijas, Matemātika, Datu apstrādes sistēmu projektēšana 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā Augstākā 
  

Laika periods [ 1979-1984 ] 
Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

22.06.1984, C No.466008, 
Inženieris – Tehnoloģisko procesu vadība (Ing.) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Automātika un telemehānika, Datoru arhitektūras, Automātiskās vadības teorija, Elektrotehnikas 
teorētiskie pamati 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā Augstākā 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda [ Latviešu] 
  

Citas valodas [ Angļu, krievu ] 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Valoda [Angļu]   Labi  Labi  labi  Labi  labi 

Valoda [Krievu]   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes 
 

DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS: 
2003- European Social Simulation Association (ESSA) 
1999- Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 
1999-2001 IKTE Nacionālā padome pie LR Ekonomikas ministrijas 
1997- Latvijas Automātikas Nacionālā Organizācija (LANO) 
1996- Latvijas Datorteholoģiju asociācijas valdes loceklis 
1999- Latvijas Elektronikas un Elektrotehnikas rūpniecības uzņēmumu asociācija 
1995- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

  



 

 

Organizatoriskas prasmes Work package Manager in European 6th Framework IST Project e-LOGMAR-M No.511285 (2004-2006) 
“Web Based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime 
Applications”. 
 
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project SocSimNet LV/B/F/PP-172.000 (2004-2006) 
“Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social 
Systems Simulation and Research”. 
 
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS MOBILE LV/B/F/PP-172.001 (2004-
2006) “Competence Framework for Mobile On-Site Training in Logistics Information Systems”. 
 
Local Manager of Business Process Analysis and Reengineering Part in European 5th Framework IST 
Project BALTPORTS-IT (2000-2003) “Simulation and IT Solutions: Applications in the Baltic Ports Areas 
of the Newly Associated States”. 
 
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS LV-PP-138.003 (2000-2002) “Long-
distance tutorial network in “Logistics Information Systems” based on WEB technologies”. 
 
Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO Copernicus Project 
DAMAC-HP PL976012 (1998-2000) “Further Development and Practical Application of Harbour 
Processes Managing and Controlling Models, Methods and Techniques”. 
 
Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO Copernicus Project AMCAI 
0312 (1994-1997) “Application of Modern Concepts in the Automated Information Management in 
Harbours by Using Advanced IT – Solutions”. 
 
Member of International Program Committee International Workshop on harbour maritime and Multimodal 
Logistics Modeling & Simulation: Applied Modeling and Simulation, HMS 2004, Rio de Janeiro, Brazil, 
September 16-18, 2004. 
 
Member of Member of Program Committee 6th International Baltic Studies Conference, Valmiera, 
Latvia, June 16-19, 2005. 

  

Tehniskas prasmes MICROSOFT SALES PROFESSIONAL 
  

Datora lietošanas prasmes ICTE profesionālis 
  

Mākslinieciskas prasmes Nav 
  

Citas prasmes Vispārējās aviācijas pilota licence  LVA-070P PPL-SE 
  

Vadītāja apliecība Vadītāja apliecība B 
  

Papildu informācija Nav  
  

Pielikumi Atsevišķu publikāciju saraksts (1.pielikums) 
 
 
 

             



 

 

Atsevišķu publikāciju saraksts 
 

1. E. Blumel, L.Novitski, Y.Merkuryev and E.Ginters Simulation And IT-Solutions: Applications In The Baltic Port 
Areas Of The Newly Associated States. Port Technology International, Edition 16, ISSN 1358-1759, London, 2002. 

2. E.Bluemel, E.Ginters, A.Guasch, G.Neumann, L.Novitski and V.Paulauskas Competence Framework for Mobile 
On-site Accelerated Training in Logistics Information Systems – LOGIS MOBILE, HMS 2004 & AMS 2004, ISBN 
85-89459-04-7, September 16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil, pp.169-172. 

3. E.Bluemel, L.Novitsky, S.Vinichenko and E.Ginters Web-based and Mobile Solutions for Collaborative Work 
Environment with Logistics and Maritime Applications, HMS 2004 & AMS 2004, ISBN 85-89459-04-7, September 
16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil, pp.173-177. 

4. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods 
Development, VIII International Conference “TransBaltica 2005”, ISBN 9984-9725-9-3, Riga, 2005, pp.287-291. 

5. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods 
Development, VIII International Conference “IVETTA”, ISBN 9984-9820-0-9, Riga, 24-25 February 2005, 
Radisson SAS, pp.117-129. 

6. O.Balins, E.Ginters Simulation as a Cognitive Method in the Research of Social Systems, 6th International 
Conference on Baltic Studies in Europe, Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional 
Development”, ISBN 9984-633-01-2, Valmiera, 17-19 June, 2005, pp.94-99. 

7. L.Novitsky, E.Bluemel and E.Ginters. eLOGMAR-M Project: Applications of the Advanced IT and Mobile 
Solutions in Transport Logistics, Proceedings of International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great 
Opportunity for Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.66-70. 

8. E.Ginters, A.Guasch, L.Novitsky and I.Trezina. e-Learning Methods Development for Training in Logistics 
Information Systems, Proceedings of International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great Opportunity 
for Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.77-83. 

9. Applications of Simulation and IT solutions in the Baltic Port Areas of the Associated Candidate Countries. 
Edited by E.Bluemel, J.Babot, L.Novickis, V.Bardachenko, J.Grundspenkis, E.Ginters, Y.Merkuryev, 
G.Merkuryeva, F.Kamperman etc., ISBN 9984-30-057-9,  Jumi Ltd, June 2003. - 317 P. 

10. K.Amborski and E.Ginters. Application of mobile phones in m-training in logistics. Edited by S.M.Furnell and 
P.S.Dowland. In Proceedings of the 6th International Network Conference, INC 2006, University of Plymouth, UK, 
11-14 July, ISBN 1-84102-157-1, 2006. 
 
11. L.Novitsky, E.Bluemel, E.Ginters and A.Jurenoks. eLOGMAR-M Project: IT and Mobile Solutions with 
Transport Logistics and Maritime Applications. IST4BALT News Journal, ISSN 1816-8701, Vol.2.September 2005 
– August 2006, pp.28-30. 
 
12. E.Ginters, O.Soshko and Y.Merkuryev. The Development of Mobile On-site Training in Logistics Information 
Systems. IST4BALT News Journal, ISSN 1816-8701, Vol.2.September 2005 – August 2006, pp.35-39. 
 
13. E.Ginters. Competence Framework for Mobile On-Site Accelerated Training and Consultation on Logistics 
Information Systems. In Scientific Proceedings of the Project eLOGMAR-M “IT&T Solutions in Logistics and 
Maritime Applications”, ISBN 9984-30-119-2, Riga: Jumi, September 2006, pp.65-75. 
 
14. J. Andrusaitis, E. Ginters and A. Silins. „Agent-based microsimulation models for services planning in Ligatne 
nature trails”. //In Proceedings „Economic, social and cultural aspects in biodiversity conservation” (ed. O. 
Opermanis and G. Whitelaw), ISBN 978-9984825-32-8, Press of the University of Latvia, pp.11-19. 
 
15. Egils Ginters, Artis Silins. “Modelling tools for environmental systems analysis in the Gauja National Park”. 
//Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS’06), ISSN 1790-5117, 
ISBN 960-8457-57-2, Tenerife, Puerto de la Cruz, Spain, December 16-18, 2006, 194-198. 
 



 

 

16. Egils Ginters, Artis Silins. “Multi-level Approach for Environmental Systems Modelling in the Ligatne Natural 
Trails”. //WSEAS Transactions on Systems. ISSN 1109-2777. Issue 4, Volume 6, April 2007, 795-801. 
 

17. E.Bluemel, E.Ginters, A.Kapenieks, L.Novitsky and I.Slaidins. “Mobile technologies use in services 
development and training in logistics information systems”. In: Annual Proceedings of Vidzeme University College 
“ICTE in Regional Development”, ISBN 9984-633-03-9, Valmiera, 2006, 41-50. 

 
18. K.Amborski, E.Bluemel, M.Gervais, E.Ginters, A.Guasch, G.Liberts, K.Matzner, Y.Merkuryev, G.Neumann, 
L.Novitsky, V.Paulauskas, M.A.Piera, L.Strujevichs and I.Sokolovskis. “Logistics Information Systems. Dictionary. 
English. German. French. Spanish.”/ Ed. by E.Ginters, ISBN 9984-633-02-0, Valmiera, Sociotechnical Systems 
Engineering Institute, 2006, 1115. 
 
19. E.Ginters un S.Cakula. Maģistra darba noformēšana. Metodiski norādījumi Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas 
programmā studējošajiem, ISBN 9984-633-05-5. Valmiera: Vidzemes augstskola, 2007, 19 lp. 
 
20. E.Ginters, A.Cirulis and V.Pornieks. “VR-Solutions Use in Training of Glass Melting Oven Operators”. 
//Proceedings of 10th IFF Wissenschaftstage “Virtual Reality and Augmented Reality zum Planen, Testen und 
Betrieben technischer Systeme” / Ed. by Prof. Dr.-Ing.habil. Michael Schenk (Hrsg.), ISBN 978-3-8167-7383-2, 
Magdeburg, Juni 27-28, 2007, 123-129. 
 
21. E. Ginters, A.Silins. “Exchange mechanisms in distributed simulation of sociotechnical systems”.// In 
Procedings of 3rd International Scientific Conference “Information Society and Modern Business”, Ventspils, 
September 21-22, 2007. (pieņemts) 
 
22. E. Ginters, A. Silins and J. Andrusaitis. “Communication in distributed simulation environment”. // In 
Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Systems Science and Simulation in Engineering, ISBN 
978-960-6766-14-5, Venice, Italy, 21-23 November, 2007, 217-221. 
 
23. E. Ginters, A. Silins and J. Andrusaitis. “Communication in distributed simulation environment”. // In 
Proceedings of WSEAS International Conferences: 7th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power 
Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER’07), 6th WSEAS International Conference on System Science 
and Simulation in Engineering (ICOSSSE’07), 7th WSEAS International Conference on Education and Educational 
Technology (EDU’07), 3rd WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE’07). /Ed.by 
R.Revetria, A.Cecchi, M.Schenone, V.Mladenov and A.Zemliak. ISBN 978-960-6766-18-3, Venice, Italy, 21-23 
November, 2007, (reprint) 
 
24. V. Pornieks, E. Ginters. “Security problems of RFID authentication protocols”. //In Proceedings of 6th WSEAS 
International Conference on Systems Science and Simulation in Engineering, ISBN 978-960-6766-14-5, Venice, 
Italy, 21-23 November, 2007, 325-329. 
 
25. V. Pornieks, E. Ginters. “Security problems of RFID authentication protocols”. // In Proceedings of WSEAS 
International Conferences: 7th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High 
Voltages, Electric Machines (POWER’07), 6th WSEAS International Conference on System Science and Simulation 
in Engineering (ICOSSSE’07), 7th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology 
(EDU’07), 3rd WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE’07). /Ed.by R.Revetria, A.Cecchi, 
M.Schenone, V.Mladenov and A.Zemliak. ISBN 978-960-6766-18-3, Venice, Italy, 21-23 November, 2007, 
(reprint) 
 
26. E. Ginters, A. Cirulis and V. Akishin. “Virtual environment use in e-learning”. //In Proceedings of 6th WSEAS 
International Conference on E-Activities ’07, ISBN 978-960-6766-22-8, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 14-16 
December, 2007, 12-17. 
 
27. E. Ginters, A. Cirulis and V. Akishin. “Virtual environment use in e-learning”. //In Proceedings of the WSEAS 
International Conferences: 5th WSEAS Inte.Conf. on  Environment, Ecosystems and Development, 3rd WSEAS 



 

 

Int.Conf.on Applied and Theoretical Mechanics, 6th WSEAS Int.Conf. on E-Activities, 6th WSEAS int.Conf.on 
Information Security and Privacy, 6th WSEAS Int.Conf.on Computational Intelligence, Man-machine Systems and 
Cybernetics, 5th WSEAS Int.Conf.on Aplied Electromagnetics, Wireless and Optical Communications. /Ed.by 
M.N.Katehakis et al. ISBN 978-960-6766-25-1, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 14-16 December, 2007, (reprint). 
 
28. V. Pornieks, E. Ginters. Laboratorijas darbu praktikums RFID tehnoloģijās. Metodiski norādījumi. Valmiera: 
Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku sistēmu in˛enierijas institūts, ISBN 9984-633-09-8, 2007, 44 lp. 
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Europass  

Curriculum Vitae  
 

  

 Uzvārds / Vārds Latsone Lāsma 

Adrese Robežu 24, Liepāja, LV - 3400 

Tālrunis +371 63407742 +371 29776836  
E-pasts lasma.latsone@liepu.lv   

  

Pilsonība latviete 
  

Darba pieredze   
  

Laika periods no 09.2004.  – pašreiz 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docente LiepU Pedagoģijas katedrā;  
no 1.10.2007 – LiepU Pedagoģijas katedras vadītāja  

Galvenie pienākumi Lekciju docēšana un pedagoģijas katedras vadīšana 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV - 3400 

Nozare    izglītība 

Laika periods 09.2004. – 05.2007. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lektore 

Galvenie pienākumi Docēt lekcijas 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

RARZI, Katoļu iela 16, Rīga, LV 1003 

Nozare izglītība 

Laika periods 10.1997.  – 05.1998. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

korespondente 

Galvenie pienākumi Rakstu, reportāžu, ziņu veidošana 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Avīze „Rīta Ekspresis” 

Nozare žurnālistika 

Laika periods 08.1996.- 06.2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Sekretāre, ērģelniece 

Galvenie pienākumi Kārtot dokumentāciju, spēlēt ērģeles 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Liepājas diecēzes Kūrija, Sv. Jāzepa katedrāle, Peldu iela 15, Liepāja, LV - 3400 

Nozare  Biroja darbs, mūzika 

Laika periods 09.1994. – 06.1995. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Mūzikas skolotāja 

Galvenie pienākumi Vadīt mūzikas stundas  



 

 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Liepājas Katoļu sākumskola, Peldu iela 17, Liepāja, LV - 3401 

Nozare  izglītība 

Laika periods 09.1986. – 08.1993 
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Klavieru skolotāja, koncertmeistare 

Galvenie pienākumi Mācīt spēlēt klavieres, pavadīt pūšamos un stīgu instrumentus 
Darba vietas nosaukums 

un adrese 
Liepājas Em.Melngaiļa mūzikas vidusskola, Ausekļa ielā 9,  un Nīcas 
Bērnu mūzikas skola 

  

Izgl ītība  
 

  

Laika periods 06. 2002 – 05. 2004 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

 Ph.D.  

 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Fordham Universitāte, Ņujorka, ASV 

Laika periods 08. 1995. – 02. 2002. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Master of Science 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Fordham Universitāte, Ņujorka, ASV 

Laika periods 01.2001. – 05. 2001 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

: Skolotāja diploms  

 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Mūzikas katedra 

Laika periods 09.1998. – 01. 2001:  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

- 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

RPIVA,  Mūzikas pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 1988.- 1992. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

- 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Mūzikas akadēmija 

Laika periods 1984.- 1988. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par vidējo izglītību 



 

 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskola 

Papildus izgl ītība  

Laika periods 09. 1993. – 05. 1994 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

sertifikāts 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Angļu valodas un katehētikas institūts (LCI), Gaminga, Austrija 

Laika periods 01.2002.-05.2002. 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Sigtunas Tautas Augstskola, Zviedrija 

  

Prasmes   
 

  

Dzimtā valoda latviešu  
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne  Runāšana Rakst īšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   5  6  5  4  5  

Ang ļu valoda   9  9  9  9  9  

Krievu valoda   9  8  8  7  7  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes  + 
  

Organizatoriskas 
prasmes 

+   

  

Tehniskas prasmes   
  

Datora lietošanas 
prasmes 

Pārvaldu MS Office, Excel 

  

  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

  

Publik ācijas 
 

Latsone L. (2008) „Komunikāciju teorijas”- nodaļa monogrāfiskā izdevumā „Karjeras 
attīstības atbalsts” 



 

 

Organizatorisk ā 
pieredze un dal ība 
starptautiskos 
 projektos 
 

No 2008.  - starptautisks projekts: Virtual Campus Social Work: Life long learning 
Erasmus Multilateral project „Virclass”. Mācību līdzekļu izstrāde. 

No 2008. – Starptautisks Erasmus mūžizglītības projekts: „Integrative Teaching in 
Multicultural Environment for Teacher Students” (projekts paredzēts uz 3 gadiem) 

No 2008. – Projekts: EUSW (European platform for worldwide social work) tīkls  

2007./2008. Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras 
izglītību programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.” (KIPNIS). E- studiju 
materiālu izstrāde programmai „Karjeras konsultants”, 1 nodaļas rakstīšana grāmatai 
„Karjeras attīstības atbalsts”, kā arī E- studiju vides izveide 

13.-14.10.2008. CEDEFOP seminārs: Kvalitāte karjeras konsultēšanā (Saloniki, 
Grieķija). Referāts par Maģistra programmas „Karjeras konsultants” attīstību Latvijas 
augstkolās. 

2006./2007. Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras 
izglītību programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.” (KIPNIS) Mācību 
programmas izstrāde 
 
7.12.2006. Starptautiska konference Rīgā „Karjeras attīstības atbalsta sistēma: no 
profesionālās orientācijas uz karjeras izglītību un konsultēšanu mūža garumā” (lektori 
no Latvijas, Lielbritānijas, Dānijas, Somijas) 
 
20.06.-01.07.2005. – Starptautisks projekts ERASMUS IP: “Izglītības vajadzības 
mūsdienu Eiropā.”  Lietuva, Viļņa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Europass  
Curriculum 

Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds Leščevica Maira 

Adrese Straumes iela 12, Carnikava, Rīgas raj. LV-6137 

Tālrunis 29295005   

E-pasts Maira.lescevica@va.lv 
 

 

Pilsonība Latviete  
  

Darba pieredze  

Laika periods 2009 -  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Asociētā profesore, BVV studiju programmas direktore 

Galvenie pienākumi Kursu docēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 

Nozare Izglītība 
 

 

Laika periods 2005 - 2009 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docente BV nodaļā 
Galvenie pienākumi Pasniegšana, Maģistrantūras programmas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Biznesa vadības nodaļas docente 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006 -  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Attīstības un apmācību daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi • Vadības procesu apraksts un izstrāde 
• Sistēmpieejas organizācija uzņēmumā 
• Apmācību vadīšana  
• Projektu vadība 
• Personāla attīstība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA DEPO-DIY, Rīga, Ulmaņa gatve 96 

Nozare Mazumtirdzniecība 

Laika periods 1998 - 2006 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vadības Konsultants, Moderators, Pasniedzējs, Apmācību centra vadītāja 

Galvenie pienākumi Vadības Konsultants, Moderators, Pasniedzējs, Apmācību centra vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA Biznesa Konsultantu Grupa, Rīga, Tirgoņu iela 10 – 7, LV-1010 

Nozare Biznesa konsultācijas un apmācība, biznesa vērtēšana 



 

 

Laika periods 1994 - 1998 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Apmācību vadītāja 

Galvenie pienākumi vadības konsultants, apmācību procesa vadītājs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas UAC, Rīga, Pērses iela 2 – 518, LV-1010 

Nozare  Biznesa konsultācijas un apmācība 

Laika periods 1993 - 1996 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Pasniedzējs Mikro and Makro Ekonomikā un Mājas Ekonomikā 

Galvenie pienākumi Pasniedzējs Mikro and Makro Ekonomikā un Mājas Ekonomikā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Nozare Izglītība 
 

 

Izglītība  
 

 

 

Laika periods 2001-2005 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātņu doktors Ekonomikā 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1991-1993 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistrs Ekonomikā 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 2005 -  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistrs Pedagoģijā 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Papildus izglītība  

Laika periods 2002.gada februāris – 2002.gada maijs 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē apmācību kurss Jaunākās 
pētījumu metodes vadības un ekonomikas zinātnēs.  

Laika periods 2001 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

sertifikāts 



 

 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Projekta ietvaros organizēta investīciju projektu novērtēšanas sistēmas izstrāde; 
sagatavota novērt ēšanas rokasgrāmata; apmācība VOVAA darbiniekiem . Valsts 
obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras apmācība investīciju projektu novērtēšanā 

Laika periods 2000.gada jūlijs – 2002.gada jūlijs 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Dalība projektā Veselības aprūpes attīstības plānu sagatavošana, koordinācijas un 
ieviešanas uzraudzība. Projekta ietvaros tika veikta Latvijas slimnīcu ārstu un pārējā 
medicīniskā personāla apmācību vajadzību novērt ēšana un ieteikumu izstrāde - tika 
apstrādātas aptaujas anketas datu apkopošanai, veikta datu analīze un plānošana. 

Laika periods 2000.gada februāris – 2001.gada jūnijs 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Apmācību vadīšana un piedalīšanās apmācībās. Projekta vadīšana. Projektā “Business 
Development Project Electronics Industry darbs kopā ar Dānijas konsultantu firmu 
Execon DOR Management A/S, Denmark. 

Laika periods1999 - 2000 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Apmācība Sertificētiem Latvijas Biznesa Vērtētājiem, Biznesa Vērtētāju asociācija. 
Sertifikāts. 

Laika periods1999. gada jūnijs- augusts 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas organizēta apmācība par Apmācību vajadzību 
noteikšanu. 

Laika periods1999.gada oktobris – 2001.gada maijs 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Kursi Learning About Open Learning (pirmie Latvijā), kuru laikā tika apgūts 
Tālmācības un Brīvās jeb Atvērtās mācības metodika un pielietošana speciālu mācību 
kursu veidošanai. 

Laika periods1998. gada novembris 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Dānijas Tehnoloģiskais Institūts (DTI)  apmācība Latvijā, Ražošanas plānošana un 
loģistika. Sertifikāts 

Laika periods1998. gada marts 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 



 

 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Komercbanku Asociācija un Konsultāciju firma  Carl Bro (Dānija), Latvijā, 
Apmācību vadītāju un pasniedzēju apmācība. Speciāli kursi pirmo reizi Latvijā – kā 
veidot un kā vadīt labu apmācību programmu jebkurai mācību grupai 

Laika periods1998. gada janvāris un oktobris 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Tehniskā sadarbība Latvija-Vācija (GTZ) LUSO CONSULT GmbH, Hamburg (Vācija), 
“M ērķa Orientēta Projekta Plānošana” (MOPP) -  "Goal oriented project planning" 
(GOPP), sertificēts moderators. 

Laika periods1997 - 1998 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Pārtikas nozares analīze, uzņēmumu analīze; attīstības plānu izstrāde; investīciju 
projektu analīze; konsultantu apmācība. PHARE SME Project 3rd and 4th phase/ 
Helsinki University Knowledge Services Ltd, Somija 

Laika periods1997. gada 17.-19. septembris 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts un publikācija 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

27th European Small Business. Seminārs “Change & Innovation: The Challenge for 
Small Firms”,  Rhodes, Greece. 

Laika periods1997 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

ALIMENTA Projekts, Apmācību programma Agrorūpnieciskajiem uzņēmumiem 
Latvijā: 
• Pārtikas ražošanas vadīšana; 
• Pārtikas kvalitāte un kontrole, HACCP; 
• Pārtikas pārstrādes Mārketings; 
• Finansu vadība; 
Personāla vadīšana. 

Laika periods1997. gada oktobris 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

PA Consulting Group Diseldorf (Vācija), Personāla vadības programma uzņēmumu 
vadītājiem 

Laika periods1996 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

“Mikrokredīti sievietēm un Skandināvijas un citu Eiropas valstu pieredze” konference un 
seminārs (Trondheima, Norvēģija)  

Laika periods1995. gada augusts – 1996. gada maijs 



 

 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

CER Center for Small Business Counselling, Education and Research (Zviedrija),  
Vadības Konsultāciju apmācības programma “Stratēģiska Biznesa attīstība”  

Laika periods1995. gada 30. jūlijs l īdz 5. augusts 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

The Black Sea University (Rumānija), “Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība” konference 
un seminārs (dalībnieki no Austrum- un Rietumeiropas) 

Laika periods1994. gada septembris-oktobris. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Teeside Training and Consultancy enterprise (Apvienotā Karaliste), Kopīgā Rūpnieciskā 
un komerciālā apmācības programma (JICAP), Vadības apmācība un prakse vidējiem 
un lieliem uzņēmumiem (Anglija)  

Laika periods1994. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

British Council (Latvija) & Springboard Consultancy (Apvienotā Karaliste), Personīgās 
Att īstības Programma 

Laika periods1993/1994. gadā 6 nedēļas 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta Apmācību 
Programma Apmācību vadīšanā 

Laika periods15 nedēļas 1993. gadā 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta Apmācību 
Programma Vadības konsultāciju (Management Consultancy) vadīšanā 

Laika periods06.01.93 – 06.04.93 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Cork University (Īrija), studijas un eksāmeni sekojošos priekšmetos: 
• Kooperācijas kustība un attīstība Īrijā un Anglijā; 
• Pārtikas produktu Mārketings mazum- un vairumtirdzniecībā; 
• EEC Pārtikas Politika un Pārtikas kvalitāte 

Laika periods1991 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 



 

 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

“Biznesa plānošana un vadība” The University of Western Ontario (Kanāda) Biznesa 
administrācijas skolas kursi 

 

 

Prasmes  
 

 

 

Dzimtā valoda latviešu 
 

 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Dāņu   4  4  3  3  3 

Angļu valoda   5  5  5  5  5 

Krievu valoda   5  5  5  5  5 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

 

Sociālās prasmes Grupu vadība mērķa sasniegšanai 
 

 

Organizatoriskas 
prasmes 

Struktūrvienību vadība 
 

 

Tehniskas prasmes Autovadītspēja 
 

 

Datora lietošanas 
prasmes 

Datorzināšanas: SPSS, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Works, Internet 
Explorer, u.c. 

 

 



 

 

Publikācijas 

 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 

1. Factors in the Success and Failure of Business Activities. // Humanities 
and Social sciences Latvia, 1(30), University of Latvia, 2001. - 130-140 p. 

2. The role of Science and education at the turn of the century in Latvia 
and Europe. // International Scientific conference “Science for rural 
development”.- Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2001.- 99 – 102 
p.  

3. Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK 
experience. // International Scientific Conference “Agriculture in 
Globalising World”. – Tartu (Estonia): Estonian University of 
Agriculture, 2001.- 281 – 288 p. 

4. Science and education significance at the beginning of 21 century in 
Europe and Latvia. // 2. World Latvian Scientists congress, Section 
Humanitarian science.- 2001.- 177 – 178 p. Linkage between rural 
entrepreneurship success and failure and cooperation. // Proceedings 
of the Latvia University of Agriculture Nr. 6 (301), 2002.- 74 – 81 p. 

6. Factors influencing rural entrepreneurship success. // Rural 
development possibilities and solutions at the beginning of XXI century: 
Proceedings of International Scientific conference; Latvia University of 
Agriculture, Faculty of Economics,- 2002.- 60 – 69 p. (with co-author) 

7. Cooperation as Success and Competitiveness Factor in Rural 
Entrepreneurship in Latvia , International conference 
“Landwirtschaftliche Unternehmen in der Transformation: Parallelen und 
Divergenzen in den neuen Bundesländern, Polen und Ungarn”.- Halle 
(Germany): Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, 2002, 
390. – 393 p. 

8. Rural Development and Rural Entrepreneurship in Latvia. // 
Eurokonference, “European Integration, Regional Convergence, Location 
of Industrial Activity and Labour Market Adjustment”.- Jasi (Romania): 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2002, 24 p. (CD). 

9. Rural Entrepreneurship Success Determinants. // Jönköping 
International Business School, Jönköping University, Eksjö Summer 
Institute (proceedings).- 2002.– 22 pages. 

10. Факторы успеха в развитии сельского предпринимательства в 
Латвии (Success factors in the development of rural 
entrepreneurship in Latvia). // Occasional papers, proceedings of 
Kaliningrad university, "Region of Cooperation".- Kaliningrad (Krievija): 
Kaliningrad university, 2004, 12 pages. 

 

Citas svarīgas publikācijas: 

1. Why do I need cooperative society. // Informative material, 800 issues, 
2002, 6 pages. (with co-authors) 

 



 

 

 2. Handout materials for approbation seminar “Cooperation and success 
factors in entrepreneurship”. // training materials for Latvian Agricultural 
Consultancy center managers, board of directors and main specailists.- 2002, 
– 35 pages. 

3. Fight for gender equality of simple self actualization // Newspaper 
“Education and culture”, article about International Scientific conference 
“Women in the Life Sciences: Tools for Successful Research Careers” 
(Sweden).- 2002 10 pages. 

4. Review of Prof. Ķenin King book “Faster, Higher, Further” .- // “Rural 
Newspaper”, 2002, 2 pages. (with co-author). 

5. New tool for business project planning: first Latvian Multimedia and 
Internet distance Learning course “Business Planning for Open Market”. 
// International conference “Forum 99’”.- 1999, 2 pages. (with co-authors). 

6. The role of Entrepreneurship Support centers network in Rural Business 
development. // International Conference “Economic education in transition 
period (problems and solutions)”, Section Nr. 4 “Economic Education for 
countryside”.- Rīga, 1995.- 2 pages. 

 7. “Custom regulations and procedures”, Latvia University of Agriculture, 
1993, editor prof. J. Kaktiņš, 20 pages. 
 
 

Organizatoriskā 
pieredze un dalība 
starptautiskos 
 projektos 

Iestāde un 
projekts 

Pēc Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijas pasūtījuma izstrādāt 
Latvijas biznesa konsultantu un biznesa vadības konsultantu 
sertificēšanas vadlīnijas un apmācību programmu 

 Laiks 2007. gads 

 Iestāde un 
projekts 

Tālmācības interaktīvās apmācību programmas izstrāde sadarbībā ar 
RTU Tālmācības studiju centru „Personāla vadība”. 

 Laiks 2007. gada maijs - novembris 

 Iestāde un 
projekts 

Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību Savienību, Latvijas pilsētu un rajonu 
pašvaldību konsultācijas un attīstības stratēģiju izstrādes vadīšana 
2007 – 2013.gadam 

 Laiks 2006. gada februāris - oktobris 

 Iestāde un 
projekts 

Sadarbībā ar VARAM, Nacionālā attīstības plāna izstrādei, SVID 
analīzes veikšana, dokumentu izstrāde 

 Laiks 2006 gada janvāris - februāris 

 Iestāde un 
projekts 

PHARE 2003 ESK programmas 2.komponentes ,,Investīcijas 
cilvēkresursu attīstībā" 1.pasākuma ,,Nodarbinātības veicināšana" 
projekta ietvaros izstrādātas Pasniedzēja un Klausītāja rokasgrāmatas 
izstrāde sava uzņēmuma sākšanai. Semināra vadīšana. Biznesa ideju 
klase - „Pieci soļi līdz savam uzņēmumam...”,  Jelgavas PIC 

 Laiks 2006. gada marts –maijs 

 Iestāde un 
projekts 

Interreg III B projekta „Bijušo militāro teritoriju reintegrācija kā 
pārmaiņu iespēja reģionālajā attīstībā” konceptuālā ietvara izstrāde 
un kopīgas izpratnes panākšana. VA „M ājokļu aģentūra” 



 

 

 Laiks 2005. gada decembris – 2006. gada janvāris 

 Iestāde un 
projekts 

Interreg projekta pieteikuma sagatavošana "Pārmaiņas un iespējas 
ilgspējīgai un sabalansētai bijušo dzīvojamo teritoriju attīstībai un 
reģenerācijai" (Challenges and opportunities for sustainable and 
balanced settlement development and regeneration of degradeted 
areas). VA „Mājokļu aģentūra” 

 Laiks 1.11.2004 - 4.03.2005 

 Iestāde un 
projekts 

EM projekts. Zin ību diena uzņēmējiem semināra vadīšana; 
Reģionālās Zinību dienas uzņēmējiem, 2005 

 Laiks 2005. gada septembris - decembris 

 Iestāde un 
projekts 

EM projekts. Semināri par ES likumdošanas prasībām un 
ieteikumiem to turpmākam darbam ES. Semināru vadīšana pa visu 
Latviju. 

 Laiks 2004. gada novembris - decembris 

 Iestāde un 
projekts 

EM projekts. Komercdarb ības uzsākšana. Bukleta, brošūras un 
portāla izstrāde EM vajadzībām. Sadarbībā ar LBKA 

 Laiks 2004. gada jūnijs – septembris. 

 Iestāde un 
projekts 

Phare projekts “Institutional development, regional development 
agency capacity building, Phare 2002 project preparation 
facility”. Konsult ācijas projekta pieteikumu izstrādē. 

 Laiks 2004. gada maijs – jūlijs. 

 Iestāde un 
projekts 

Daugavpils Biznesa un Inovāciju centrs. Projekta realizācija, 
Tirgus analīze, semināru organizēšana un vadīšana 

 Laiks:  2003-2004 

 Iestāde un 
projekts 

Rēzeknes biznesa centra (RBC) izveidošana. Phare projekts. Darba 
uzdevums - Izstrādāt un ieviest RBC un tā koncepciju 

 Laiks:  2003 

 Iestāde un 
projekts 

SO Tirgus pētījums par naudas līdzekļu piesaistīšanu labdarībai 
Baltij ā.  

 Laiks 2002 - 2003 

 Iestāde un 
projekts 

Kandavas Sociālās Palīdzības centra pilotprojekta novērt ēšana. 
EM projekts. Kandavas un Bebru novados veikta respondentu aptauja, 
veikta datu apstrāde, analīze un interpretācija 

 Laiks 2002.gada oktobris – 2003.gada maijs  

 Iestāde un 
projekts 

Projekts Valsts Veselības apdrošināšanas aģentūras (VOVAA) 
darbības jaudas stiprināšana. Moderatora darbs, lai sagatavotu, 
apspriestu un vienotos par aģentūras lomu investīciju pārraudzības 
jomā, tehniski redakcionāls darbs pie metodiskā materiāla “Investīciju 
projektu finansiāli - ekonomiskās novērtēšanas metodika” 
sagatavošanas. Organizēta VOVAA Investīciju pārraudzības nodaļas 
darbinieku apmācība. Veikta VOVAA darbinieku mācību vajadzību 
noteikšana un analīze, un sagatavots priekšlikums ilgtermiņa 
personāla apmācības plānam. 

 Laiks  2000.gada marts – 2001.gada maijs 



 

 

 Iestāde un 
projekts 

Konsultācijas un uzņēmuma analīze, plānošana mārketinga 
jautājumos. Projektā darbs kopā ar Somijas konsultantu firmu 
Executive Partners Group OY, Finland. 

 Laiks  2000.gada oktobris – 2001.gada janvāris 

 Iestāde un 
projekts 

LR Izgl ītības un Zinātnes ministrijas reorganizācijas process: 
Apmācība. Projekta ietvaros veiktas ministrijas vadītāju un darbinieku 
intervijas, noteiktas mācību un konsultāciju vajadzības, sagatavota 
mācību semināru programma; veikta visu ministrijas darbinieku 
apmācība saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto mācību un attīstības 
plānu, sniegtas individuālās konsultācijas saskaņā ar personīgajiem un 
nodaļu attīstības plāniem. Atlasīti un apmācīti mentori IZM 
iekšējām vajadzībām 

 Laiks  1999.gada oktobris – 2000.gada oktobris 

 Iestāde un 
projekts 

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras (VSAA) darbinieku 
apmācība. Projekta gaitā izstrādāta un novadīta apmācības programma 
par tēmu "Biznesa plāns - novērt ējums - uzraudzība - kontrole - 
vadīšana" 

 Laiks  1999.gada augusts- septembris 

 Iestāde un 
projekts 

Tālmācības kursa izstrāde kopā ar RTU Tālmācības studiju centru 
“Biznesa Plānošana Brīvam Tirgum”  (latviešu un angļu valodā 

 Laiks  1998 - 1999 

 Iestāde un 
projekts 

Latvijas uzņēmumu atlase un analīze; apmācību programmas 
veidošana un pasniegšana pārtikas pārstrādes nozarē. Biznesa 
attīstība Austrumeiropā (pārtikas nozare) RAMBOLL, Dānija 

 Laiks  1998-1999 

 Iestāde un 
projekts 

Konsultācijas privatizētiem uzņēmumiem: uzņēmuma  vadība, 
mārketings, kvalitāte, finanses, biznesa plānošana, investīciju 
piesaiste. TRANSFORM Konsultācijas privatizētiem 
uzņēmumiem/GFA – IMC, Vācija 

 Laiks  1997-1999 

 Iestāde un 
projekts 

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras organizēts 
starptautiskais seminārs “Profesionālā tālākizglītība – 
uzņēmējdarb ību veicinošs faktors”. Piedalīšanās seminārā - 
Moderatora darbs pie faktoru formulēšanas un informācijas 
apkopošanas. 

 Laiks  1998. gada 10.septembris. 

 Iestāde un 
projekts 

MEGAPESCA projekts Pārtikas Kvalitātes vadība, Konsultācijas 
Kvalitātes vadībā un HACCP plānošana un ieviešana Latvijas Pārtikas 
pārstrādes uzņēmumos 

 Laiks  1998. gada oktobris līdz 1999. gada marts 

 

 



 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Agita Līviņa (bij. Šļara) 

Adrese Strēlnieku iela 6, Sigulda, Latvija 

Tālrunis 42 07813   

E-pasts Agita.Livina@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Akadēmiskā prorektore (Kopš 2005.g.), studiju programmas direktore (2004.g.līdz 2007.g.), 
asoc. profesore (2007.g.) Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē 
Docente no 2004-2007; Lektore no 2001-2003 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs saistīts ar studiju darba organizāciju augstskolā, studiju kursu 
vadīšana un studentu pētniecisko darbu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods 1998-2003 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktore, konsultante 

Galvenie pienākumi Pašvaldību plānošanas dokumentu izstrāde, administratīvi teritoriālās reformas izpēte, 
uzņēmuma vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Reģionālie projekti”, Matīsa 49-2a, Rīga 

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods 1998 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

konsultante 

Galvenie pienākumi Mērķprogrammu sagatavošana, darbs ar NVO sektoru 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Sabiedriska organizācija “Latgales attīstības padome”, Rēzekne, Latvija 

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods No 1995 – 1998 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Referente, vecākā referente 

Galvenie pienākumi Darbs ar ES integrācijas procesiem, reģionālās politikas plānošanas dokumentu izstrāde, 
pirmsstrukturālo fondu sagatavošanās darbs, sadarbība ar Rietumeiropas valstīm reģionālās 
attīstības jautājumos 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības departaments, 
Rīga Peldu iela 25 

Nozare  Reģionālā attīstība 



 

 

Laika periods 1994 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ģeogrāfijas skolotāja 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana pasaules ekonomiskajā ģeogrāfij ā, Latvijas ģeogrāfij ā, Rīga 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas 6. vidusskola 

Nozare  ģeogrāfija 

Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  tulks 

Galvenie pienākumi  Dokumentu sagatavošana juridiskam biļetenam, datu vākšana, tehniskais darbs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 LR Augstākā tiesa, Civillietu kolēģija, Rīga 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1999-2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Doktora grāds ekonomikā. Diploms D Nr.0012 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1995-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra grāds ģeogrāfij ā. Diploms Nr. 002538 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Laika periods 1991-1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Diploms nr. 002214 
 Bakalaura grāds vides zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Papildus izglītība  

Laika periods 09/1996-12/1996 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

“Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība apkārt Baltijas jūras reģiona valstīm”, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Kalmāras Universitāte, Zviedrija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija 

Laika periods 03/1995-05/1995 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Vides politika, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Berlīnes Brīvā Universitāte, Vācija, ES Tempus programmas ietvaros 

  



 

 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  B1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās. 
Dalība 2005. gadā Jauno zinātnieku konkursā, kuru organizēja Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu 
akadēmija un Latvijas Hipotēku un zemes banka. Apbalvots ar augstāko 
novērtējumu – atzinības rakstu un naudas balvu. 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes locekle (2007, Vides 
ministra rīkojums) 

Latvijas tūrisma izglītības asociācijas valdes locekle kopš 2005. gada 
Erasmu mobilitāte Apvienotajā Karalistē Birmingemas Universitātē (2007), Spānijā Galīcijas 
reģionā (La Corunas un Ourenses augstskolās, uzņēmumos) (2008), Apvienotajā Karalistē 
Wimbledonas angļu valodas skolā (2009), Dānijā Olborgas Universitātē (2009) 

  

Organizatoriskās prasmes    Vidzemes Augstskolas Satversmes un Senāta locekle 2005. -2007; 2008-
patlaban 

Vidzemes Augstskolas Šķīrējtiesas locekle 2004-2005 
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Tūrisma nozares sekcijas vadība starptautiskā Eiropas reģionālās zinātnes asociācijas 
kongresā 2005. gadā Nīderlandē  un 2006. gadā Grieķijā, Ziemeļvidzemes un biosfēras 
rezervāta un Vidzemes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences organizēšana 
2006., 2008.gadā un plānotā 2010. gadā. 

  

Tehniskās prasmes ES Leonardo da Vinči programmas projekta vērtēšanas eksperte (2008) 
Pieredze Baltijas koordinācijas komitejas ekspertu grupā par reģionālo 
attīstību, Baltijas mazo projektu fonds (Brisele, 1999); 
2003.gada decembris, LU sertifikāts nr. 0291 programmā “Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un prakse” 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, Statistisko datu apstrāde, SPSS, ArcView 
  

  

Citas prasmes Rogainings, orientēšanās sports, kalnu tūrisms, slēpošana 

Publikācijas 30 starptautiskas un vietējas nozīmes publikācija 
  

 
 

 
 

 



 

 

E I R O P A S  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M Ā T S  
 

  
 

PERSONAS INFORMĀCIJA 
 

Vārds, uzvārds  Vija Melbārde 
Adrese  G.Apiņa 16-20, Valmiera, LV-4200 
Tālrunis  42 07814 
E-pasts  vija@va.lv 

 
 

DARBA PIEREDZE 
 

• Laiks (no – līdz)  26.06.2008.2002. -šobrīd 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola 

• Nodarbošanās vai amats  Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāne  
• Galvenās aktivitātes un atbildības  1. Fakultātes darba plānošana , vadība un kontrole. 

2.Fakultātes pārstāvniecība ViA institūcijās un ārpus augstskolas. 
 

• Laiks (no – līdz)  10.2002. -šobrīd 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola 

• Nodarbošanās vai amats  Biznesa vadības nodaļas vadītāja 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  1.Nodaļas darba plānošana vadība un kontrole. 

2.Nodaļas pārstāvēšana ViA institūcijās un ārpus augstskolas; starptautiskās sadarbības 
veidošana. 

 
• Laiks (no – līdz)  10.2002. – 2006. 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola 
• Nodarbošanās vai amats  Biznesa vadības studiju programmas direktore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju programmas satura izstrādāšana un programmas praktiskās realizācijas nodrošināšana. 
 

• Laiks (no – līdz)  03.11.2003. - šobrīd 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola 

• Nodarbošanās vai amats  Docente, ViA Senāta locekle 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  1.Studiju kursu Mikroekonomika, Makroekonomika docēšana  

2.Dalība Vidzemes augstskolas attīstības stratēģijas izstrādē, mācību procesa plānošana, 
vadība un kontrole . 
 

 
• Laiks (no – līdz)  01.09.2001. - 03.11.2003. 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola 
• Nodarbošanās vai amats   lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju kursu Mikroekonomika, Makroekonomika docēšana  
 

• Laiks (no – līdz)  01.09.2002. - šobrīd 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

• Nodarbošanās vai amats  Lektore 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  1.Studiju kursu Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonomikas teorijas pamati, Ekonomikas 

pamati, Ekonomikas aktuālas problēmas, Ekonomikas mācību metodika docēšana . 



 

 

2.Ekonomiskas pasniedzēju starptautisku un valsts nozīmes apmācības kursu  satura izstrāde 
un  organizēšana. 

 
• Laiks (no – līdz)  01.09.2001. - 01.07.2002.     

• Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte                                         
• Nodarbošanās vai amats  lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju kursu Mikroekonomika, Makroekonomika docēšana 
 

• Laiks (no – līdz)  01.09.1999. - 01.07.2001. 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Biznesa augstskola “Turība”, Uzņēmējdarbības fakultāte   

• Nodarbošanās vai amats  lektore 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju kursu Tautsaimniecība, Ievads uzņēmējdarbībā, Mikroekonomika docēšana   

 
• Laiks (no – līdz)  01.13.1995. - 01.09.2002. 

• Darba vietas nosaukums un adrese  LR Naturalizācijas pārvalde, Valmieras reģionālā nodaļa 
• Nodarbošanās vai amats  Eksaminācijas daļas vadītāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  1.Darbs NP ekspertu grupas sastāvā pārbaužu satura izstrādes un organizācijas jautājumos; 
2. Eksaminācijas daļas darba plānošana un nodrošināšana Vidzemes reģionā. 

 
• Laiks (no – līdz)  01.09.1992. - 01.09.1995. 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Valmieras rajona skolu pārvalde 
• Nodarbošanās vai amats  vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, metodiķe 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  1.Tālālizglītības kursu satura izstrāde un organizācija; 
2.Rajona skolotāju metodiskā darba plānošana , vadīšana un koordinēšana; apmācības kursu 
organizēšana . 

 
• Laiks (no – līdz)  01.08.1980.-01.07.1999 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Valmieras Viestura vidusskola 
• Nodarbošanās vai amats  Skolotājs 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Mācību priekšmetu Biznesa ekonomika, Ekonomikas pamati, Vēsture, Politika un tiesības, 
Filozofija  un  Civilzinības pasniegšana . 

 
 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA 
 

• Laiks (no – līdz)  01.09.2002. - šobrīd   
• izglītības organizācijas nosaukums   Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Studijas Vadības zinātņu doktorantūrā 

 
• Laiks (no – līdz)  30.10.1996. - 21.12.2000. 

• izglītības organizācijas nosaukums   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 
 

• Laiks (no – līdz)  01.09.1995. – 25.05.1996. 
• izglītības organizācijas nosaukums   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  vidusskolas ekonomikas skolotājs 
 

• Laiks (no – līdz)  01.09.1975 –26.06. 1980. 
• izglītības organizācijas nosaukums   LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs 
 



 

 

 
• Laiks (no – līdz)  21. - 27.03.2004. 

• izglītības organizācijas nosaukums   ASV Ekonomiskās izglītības nacionālā padome (NCEE) un LU Ekonomikas izglītības centrs “ 
Ekonomists “ 

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas 

 Ekonomikas pasniedzēju apmācības programma 
 

• Laiks (no – līdz)  04. - 09.2001. 
• izglītības organizācijas nosaukums   LR IZM, Sorosa fonds – Latvija 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Pārmaiņas izglītībā: kritiskās domāšanas attīstīšana 

 
• Laiks (no – līdz)  1995. - 1998. 

• izglītības organizācijas nosaukums   Eiropas Padome (EP Izglītības, kultūras un sporta direkcija, Pārbaudes materiālu centrālo 
institūts CITO, Lankasteras universitāte, Kembridžas universitāte) 

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas 

 Mācību līdzekļu un pārbaudes materiālu izstrādes metodika 
 

• Laiks (no – līdz)  01.09.1996. – 10.05.1997. 
• izglītības organizācijas nosaukums   ASV Ekonomiskās izglītības nacionālā padome  (NCEE) 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Ekonomikas apmācības programma “ Training of Trainers “ 

 
 

SPĒJAS UN KOMPETENCES 
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav 

nepieciešams formāls sertifikāts vai 
diploms  

 
Dzimtā valoda  Latviešu 

 

 Citas valodas 
Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

Līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

Krievu valoda  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis 

Vācu valoda  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 
 
CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES  2004. – 2006. 

Dalība starptautiskā projektā "Competence Network for Introduction of Modern ICTE 
Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation and Research (SocSimNet)" 
(Latvija, Vācija , Lielbritānija, Spānija ) 
 
2002. - šobrīd   
Dalība starptautiskā projektā “Uzņēmējspēju veidošana” (Eiropas Padome, LR ZIM, Latvijas 
Universitāte )                         
 
1999. – 2005. 
Dalība starptautiskā projektā ”Pasaule un Latvija” (Pasaules Banka un LU) 

 



 

 

Europass  
Curriculum 

Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds Iveta Puķīte, 1968. gada 24.aprīlis, Rīga 

Adrese Pīlādžu 35, Jaunmārupe, Mārupes pag., Rīgas raj., LV - 2106 
 

Tālrunis tālr.67898577 (d); 26351339 
(mob.tel.); fax:67898570 
 

  

E-pasts e-mail: iveta_flower@inbox.com 
            Iveta.Pukite@ma.gov.lv  
  

 

 

Dzimšanas datums 

Pilsonība 

24.aprīlis, 1968 
 
Latviete 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2008 – līdz šim brīdim 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Projektu, plānošanas un informācijas tehnoloģiju departamenta direktors 
vietniece 

 

Galvenie pienākumi 1. vadīt, plānot un koordinēt Nodaļu darbību savas kompetences ietvaros, atbildēt par tām 
paredzēto uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, saskaņā ar apstiprināto 
Aģentūras stratēģiju un departamenta reglamentu; 

2. noteikt Departamenta Nodaļu darbinieku pienākumu sadali savas kompetences 
ietvaros; 

3. atbilstoši kompetencei, sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos; 
4. organizēt un koordinēt ārpusbudžeta (fondu) projektu izstrādi un vadību; 
5. plānot un vadīt pārrobežu projektu pieteikumu sagatavošanu to iesniegšanu valsts 

investīciju fondiem un konkursiem finansējuma no ārvalstu fondiem (ES un citi);  
6. koordinēt informācijas sagatavošanu par prognozējamām finanšu saistībām ES 

normatīvo aktu projektos paredzēto prasību ieviešanai; 
7. pārraudzīt apstiprinātos valsts un pārrobežu projektus; 
8. organizēt komunikācijas pasākumus un aktivitāšu plānošanu un vadīšanu; 
9. nodrošināt programmu un projektu rezultātu un pieredzes apkopošanu, analīzi un 

pārskatu sagatavošanu;  
10. koordinēt sadarbību starp projekta dalībniekiem; 
11. nodrošināt Aģentūras attīstības stratēģijas, īstermiņa prioritāšu, rīcības plānu, 

darbības atskaišu un publisko pārskatu sagatavošanu; 
12. pārraudzīt komunikācijas pasākumu organizēšanu, aktivitāšu plāna izstrādi un to 

īstenošanu vietējā un starptautiskā līmeņa semināriem, forumiem un konferencēm. 
 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra 

Nozare   Nekustamais īpašums 

Laika periods 2007 – līdz šim brīdim 

 



 

 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Docētājs 

Galvenie pienākumi 1. Sagatavot un pasniegt lekcijas studiju kursā „Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un 
apsaimniekošana”  

2. Sagatavot un pasniegt lekcijas studiju kursā „Projektu vadība”; 
3. Vadīt kvalifikācijas darbus un prakses atskaites; 
4. Veikt kvalifikācijas darbu recenzijas. 

 

 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

SIA Juridiskā koledža 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2008 – līdz šim brīdim 

 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Vieslektore 

Galvenie pienākumi Sagatavot un pasniegt lekcijas studiju kursā „Projektu vadības stratēģijas” 
 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

SIA Vidzemes augstskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006. – 2008. 
 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Mājok ļu attīstības departamenta direktora vietnieks: 
 

Galvenie pienākumi 1. Vadīt, plānot un koordinēt nodaļu darbību, atbildēt par nodaļām paredzēto 
uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi saskaņā ar apstiprināto departamenta 
nolikumu; 

2. izstrādāt un aktualizēt ar departamenta darbu saistītās ilgtspējīgas attīstības 
pamatnostādnes, piedalīties daudznozaru attīstības stratēģijas, īstermiņa 
prioritāšu un rīcības plānu sagatavošanā; 

3. organizēt mājokļu jomā esošās situācijas problēmanalīzi valstī, identificēt 
nozares, kurām nepieciešams pievērst uzmanību mājokļu politikas plānošanas 
un izstrādes procesā; 

4. organizēt ārpusbudžeta (fondu) vietējo projektu izstrādi un vadību; 
5. plānot un sagatavot pārrobežu projektu pieteikumus to iesniegšanai valsts 

investīciju fondiem un konkursiem finansējuma no ārvalstu fondiem (ES un 
citi); 

6. pārraudzīt un vadīt apstiprinātos valsts un pārrobežu projektus; 
7. plānot un īstenot sabiedriskās apziņas veidošanas pasākumus un aktivitātes. 

2005. – 2006. 
Mājok ļu attīstības departamenta Projektu un programmu vadības nodaļas 
vadītāja. 
 
2004. – 2005. 
Mājok ļu attīstības departamenta Projektu un programmu vadības nodaļas 
projektu vad ītājs. 
  



 

 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

VA “M ājok ļu aģentūra”  

Nozare  Nekustamais īpašums 

Laika periods 2001.-2004. 

 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

2002.. – 2004. Sabiedrisko attiecību grupa, speciālists: 
 

Galvenie pienākumi 1. Plānot un īstenot sabiedriskās apziņas veidošanas pasākumus un aktivitātes; 
2. Darbs ar plašsaziņas līdzekļiem ( intervijas, raksti un preses relīzes); 
3. Statistikas veikšana ceļu satiksmes negadījumu uzskaitei; 
4. veikt esošās situācijas (vide, ceļš un satiksmes dalībnieki) novērtēšanu, 

problēmanalīzi un priekšlikumu sagatavošanu ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai; 

5. Izstrādāt un vadīt projektus skolniekiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai; 
6. Izstrādāt un organizēt konkursus ceļu satiksmes dalībniekiem – velosipēdistiem 

(skolniekiem); 
7. Sniegt konsultācijas interesentiem ceļu satiksmes noteikumu ievērošanā. 

 
2001.– 2002.– Uzskaites un statistikas grupa, speciāliste 

        1. Veikt uzskaiti un statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem valstī 
        2. Veikt soda naudu maksājumu uzskaitījumu un koriģēšanu 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

Iekšlietu ministrijas Valsts Policijas Ceļu policijas pārvalde 

Nozare Kārtības 

Laika periods   1994.-1999. 

 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
Sekretāre 

Galvenie pienākumi 1. Organizēt viesu vai sadarbības partneru uzaicināšanu un lietišķas tikšanās, kā 
arī būt atbildīgai par viņu uzņemšanu saskaņā ar direktora rīkojumu; 

2. Plānot un organizēt ikdienas operatīvos darbus kvalitatīvai un savlaicīgai darba 
pamatpienākumu izpildei 

3. Koordinēt vadībai iesniegto dokumentu plūsmu un novirzīt attiecīgajiem 
darbiniekiem izpildei 

4. Savas kompetences ietvaros, telefoniski vai personīgi, pēc pieprasījuma sniegt 
mutisku informāciju un konsultācijas juridiskām un fiziskām personām; 

5. Organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu pie direktora; 
6. Izstrādāt  tikšanās un apspriežu,  grafiku 
7. Veikt apmeklētāju reģistrāciju un uzskaiti 
8. Veikt darba lapu uzskaiti visiem uzņēmuma darbiniekiem 
9. Veikt vēstuļu sagatavošanu un piegādi adresātiem 
10. Pārrunu veikšana ar klientiem 
11. Lietvedības dokumentu sagatavošana un lietvedības sakārtošana 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

                                       
Nozare 

Barbara” I.U.  
 
Medicīna un sabiedriskā ēdināšana 



 

 

Laika periods 1987.-1994. 
 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Jaunākais agronoms 

Galvenie pienākumi 1.Sezonas laikā veikt siltumnīcu augu kopšanu 
2. Plānot un organizēt siltumnīcu un lauku darbu norisi  
 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

                                       
Nozare 

R/A Rīgas Zieds  
 
Lauksaimniecība 

  

Izglītība  
 

                            Laika 
periods 

2004. – 2006. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistrs Vadības teorijā, M.Sc 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Universitāte 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1998.-2002. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības vadītājs 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Biznesa Augstskola Turība, 
Uzņēmējdarbības vadības fakultāte 

Laika periods 1983.-1987. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

Dārznieks - agronoms 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Bulduru sovhoztehnikums 

Laika periods 1975.-1983. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pamatizglītība 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Rīgas 82.vidusskola 

Papildus izglītība  

Laika periods 2008 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts „Kvalitātes vadītājs” 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

SIA „Zygon Baltic Consulting” 

Laika periods 2008 



 

 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

„Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšana” 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Valsts kanceleja 

Laika periods 2007 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts – Cilvēku motivācijas modeļi 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

„Pucelik Consulting Group” 

Laika periods 2007 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts – „Publisko iepirkumu likuma praktiskā piemērošana: tehnisko specifikāciju 
sagatavošana, vispārīgās vienošanās izmantošana” 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 
 

SIA „RAJOS” 
 
 
 

 
                          Laika 

periods  
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

 
2007. 
Apliecība „Stratēģiskā plānošana projektu vadīšanas kontekstā” 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

SIA „RAJOS ” 
 

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

 

2007. 
 
Sertifikāts „Eiropas sociālā fonda projektu rakstīšana un realizēšana” 
 
 
 
Latvijas pašvaldību mācību centrs 
 
 

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

 

2006/ 

Apliecība: „Investīciju piesaiste, Eiropas fondi, kredīti – ko izvēlēties un kā strādāt ar piesaistītiem 
līdzekļiem”; 

 
„Merk ūrijs konsultants 



 

 

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

 
2004. 
1. “Sabiedriskās attiecības: informācijas pieejamība un saikne ar sabiedrību” 
2. „Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem ierēdņiem” 
3. „ES institūcijas un to sadarbība ar nacionālajām institūcijām”.                     
 
 
Valsts Administrācijas skola 
 

                              
Prasmes 
Dzimtā valoda 
 
Citas valodas 
Pašnovērtējums 
 

 
 

Latviešu 

 
 

Sapatne Runāšana Rakstīšana 
 

 Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

   - - - - - - - - - 

Eiropas līmenis (*)    Gandrīz labi  Labi  Labi  Labi  Gandrīz labi 

Vācu valoda   Izcili  Izcili  Izcili  Izcili  Izcili 

Angļu valoda  

Krievu valoda  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes   Ir prasme strādāt komandā ar kolēģiem. Veicot darbus, tiek iesaistītas citas personas, 
gan darbu plānošanā, gan lēmumu pieņemšanā gan to īstenošanā. Darba gaitā tiek 
izceltas darbinieku pozitīvās īpašības un prasmes, kas ļauj celt darba motivāciju 
izpildītājam un procesā iesaistītajiem. Ir prasme vadīt sarunas ar kolēģiem, izskaidrot 
darba uzdevumu, savstarpēji saskaņot darbību. Tiek veidota atgriezeniskā saite, 
saistībā ar informācijas apmaiņu, kā arī tiek veicināta darbinieku atvērtību. Sadarbības 
procesa gaitā tiek ievērotas tās norma – „ievērot pašam to, ko definējis citiem”. 
Sniedzot informāciju, tiek norādīti informācijas avoti. Izvirzot ideju, tiek izdalīta 
galvenā ideja, kas kalpo kā pamudinājums pārējiem iesaistīties procesā 
Ir pieredze un spējas strādāt daudzkultūru vidē.  
 
 

  

Organizatoriskas 
prasmes 

 Prasmes plānot, organizēt un koordinēt  darbus un procesā iesaistītos darbiniekus. Ir prasme sadalīt 
darbus pēc prioritātēm, organizēt darbu tā, lai tiktu sasniegti nospraustie mērķi un sasniegti plānotie 
rezultāti. Darbu sadalījums notiek balstoties uz darba plānu. Uzdotajiem darbiem tiek nosprausts laika 
limits. Pieejamā informācija tiek pārbaudīta, apkopota, nepieciešamības gadījumā izmantota vai 
izplatīta.  Visi plānotie un uzdotie darba uzdevumi tiek piefiksēti un kontrolēti. 
Pieredze vietējo un starptautisko projektu vadībā.  

  

Tehniskas prasmes  
Prasme darboties ar biroja tehniku 

 

 



 

 

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office (Word, MC Excel, Power point), Microsoft Project 

 

 
 

 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
 

 
 

 

Publikācijas 

 

1. Palīgā degradētām teritorijām, Komersanta vēstnesis, 2007/6 (62) 
2. Vai bijušajā armijas ciemā ienāks jauna dzīvība, Komersanta vēstnesis, 2007/14 

(70) 
3. Energoefektivitāte – pirmskolas iestādēs. Žurnāls „Mans nams ir mana pils” 

2008.gada aprīlis (Nr. 10) 
4. Renovācijas darbu veikšana, izmantojot iekšējo finansējuma veidu. Žurnāls 

„Mans nams ir mana pils” 2008.gada maijs (Nr. 11) 
5. Energoefektivitāte mājoklī. Žurnāls „Mans nams ir mana pils”, 2008./08  
6. Energoefektivitāte – pirmskolas iestādēs. Žurnāls „Pārvaldnieks” 2008.gada 

decembris, Nr.5 
7. Inovatīva būvniecība; Ķīle 2008, Žurnāls „Pārvaldnieks” 2008.gada novembris, 

Nr.4 
8. Buklets „Soli pa solim līdz renovācijai”. Žurnāls „Pārvaldnieks” 2009.gada 

februāris, Nr.6. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatoriskā 
pieredze un dalība 
starptautiskos 
 projektos 
 

Dalība projektos: 
INTERREG III B Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Energoefektivitātes 

tīkojuma loma dzīvojamā fonda attīstībā (BEEN)” Projekta koordinators; 
Interreg III B programmas Baltijas jūras reģiona programmas Starptautiskā projektā 

„Bijušo militāro teritoriju reintegrācija kā pārmaiņu iespēja reģionālā attīstībā” 
(ReMiDo) Projekta vadītāja. 

Eiropas Savienības līdzfinansētā Inteliģentās Enerģijas programmas projekta 
„Atjaunojamās enerģijas izmantošana un Ēku izstādes paplašinātās Eiropas 
mērogā - REBECE”, Projekta vadītaja. 

Publiskās – privātās partnerības projekta „Mājokļu energoauditi 2004-8” projekta 
vadītāja. 

Publiskās – privātās partnerības projekta „Mājokļu energoauditi -2004 - 6” projekta 
vadītāja. 

Forums „Mājokļu renovācijas iespējas un trūkumi”, foruma/projekta vadītāja, 2007. 
Starptautiskā konference „Energoefektīvu mājokļu renovācijas projektu plānošana 

un īstenošana”, konferences/projekta vadītāja, 2006. 
Starptautiskā konference „Energoefektivitāte un ilgtspējība. Mājokļi un publiskās 

ēkas”, konferences/ projekta vadītāja. 2005. 
Starptautiskā Baltijas konference „Energy efficient performance in housing”, 

konferences/projekta tehniskais koordinators, 2004. 
Projekta „Esi uzmanīgs uz ceļa” projekta vadītāja; 
Konkursa (audzēkņiem no 5 – 8 klasei) „Velosipēdists – ceļu satiksmes dalībnieks” 

organizētāja/vadītāja.  
 
 

 



 

 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vārds Uzvārds 
RAJEVSKA FELICIANA 

 
Dzimšanas gads, datums, 

vieta 
1943. 28. janvārī, Krāslavas rajonā, Latvijā 
 

 
Izglītība 

(kad un ko beidzis (gusi)) 
Augstākā 
1965  - LU Vēstures un Filoloģijas fakultāti -filologs; 
1974  -LU Vēstures un filozofijas fakultātes aspirantūru 

 
Darbības gadi 

universitātē, zinātniskie 
vai akadēmiskie grādi, 

ieņemamie amati 

Kopš 2006. gada marta – Vidzemes augstskolas politikas zinātnes 
nodaļas asociētā profesore, profesionālās maģistra studiju 
programmas “Pārvaldība un komunikācija” direktore 

1999.05 –2006.06 - LU Asociētā profesore sociālo zinātņu fakultātē, 
1999.02.- 2005.06 - LU Politikas zinātnes maģistra studiju programmas 
direktore 
2003.02 –2004.06 – Daugavpils Universitātes sociālo zinātņu fakultātes 
asociētā profesore  (0.5 slodzē) 
1989.- 1999 - Lektore, docente LU VFF politikas zinātnes katedrā 
1993 - 1995  -TEMPUS programmas koordinātore LU politikas zinātnes 
katedrā 
1977–1989  - LU  vecākā pasniedzēja, docente  
1974-1977 - Jaun. zinātniskā līdzstrādniece LR ZA Vēstures un 
Filozofijas Institūtā 
1969-1970- LU Sociālo zinātņu katedras Metodiskā kabineta vadītāja 
1965-1969  - LU   Komjaunatnes  organizācijas sekretāre  
Iegūtie zinātniskie grādi 
1975 .gads   -    filozofijas  zinātņu kandidāte  
1995. gads   -    politikas zinātnes maģistre; 
1997.gads    -    politikas zinātnes doktore 
1998. gads  -     LU docente 
1999. gads  -     LU Asociētā Profesore 

 
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta,disertācijas nosauk.) 

Virzieni: Sociālās politikas veidošana Latvijas Republikas tranzītsabiedrībā.  
Sociālās atstumtības būtība un darbības mehānisms  
Maģistra grāds tika piešķirts 1995. gadā LU (Rīga) par publikācijām: Kā 
Latvijas Universitātes studenti uztver starpnacionālas attiecības // Acta Latviensis 
(krievu valoda) – 1990, sēj.557, 71.-100. lpp.; “Nacionālā politika”. Rīga, LU 
(latviešu un krievu valodā) ; 1990 52 lpp.(līdzautore) 
 Doktora grāds par darbu 1997. gada maijā par darbu: Sociālās politikas 
veidošana Latvijas Republikas (1990-1996) 

Izstrādāti un tiek las īti kursi 
Politikas analīze   - 4 kred 
Sociālā politika    -  4 kred 
Salīdzinošā publiskā politika  - 4 kred 
Politiskais process  Latvijā (kopš neatkarības atjaunošanas)- 4 kred 
The Politics and Policy in the Baltic States (angļu val.) – 2 kred.  
Kopš 1996. gada - vadu bakalaura un maģistra darbus politikas zinātnes, 
socioloģijas un sabiedrības vadības speciālitātes studentiem; Manā vadībā ir 
aizstāvēti  vairāk ka simts bakalaura darbu un 31 maģistra darbs  

Divi manis vadītie doktoranti Valts Kalniņš un Iveta Reinholde ir aizstāvējuši 
doktora disertācijas un tagad strādā par docentiem LU SZF politikas zinātnes 
nodaļā  
Pašlaik esmu 2 LU doktorantu darbu zinātniskā vadītāja.                                                    

                                                                               Publikācijas 
Publikācijas (monogrāfijas, 
daiļdarbi, zinātniskie un 
zinātniski metodiskie darbi) 

Publikāciju saraksts tiek pievienots 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociētās profesores Felicianas Rajevskas  publikāciju saraksts 
 
2008 - Vom Sozialstaat zum Wohlfahrtsmix: Das lettische Wohlfahrtssystem nach Wiedererlangung der 
Unabhangigkeit, //Europaische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant 
(Hrsg.) GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008, s.423-442 
2007 – Effect of Migration on European Political Thought and Decision-Making Process, Vidzeme University 
College, Valmiera, editor-in-chief, 82 pages 
 

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumos 

1991.g.  - Oslo Universitātes Politikas zinātnes institūts;  
1993. un 1995.  - Orhusas Universitātē,  Dānijā; 
1994. g. – Politikas katedra Velsas Universitātē Svonsī, Hansarda 
biedrības Parlamentāras demokrātijas studijas, Londonā;   
1996. g.  -     Brīvā Brisseles Universitātē 
1997., 1998., 1999.  - Hallas Universitātē (Lielbritānija); 
Līdzdalība starptautiskājos projektos: 
1996.-1998. - Eiropas Padomes projekts : Cilvēka pašcieņa un sociālā 
atstumtība 
1998.12.–1999.05  –Consensus-2 projekts, Sociālās drošības reformu 
Centrāl-un   Astrumeiropas vastīs uzraudzība, Latvijas grupas vadītāja 
2003- 2005 – Pētnieciskais projekts “Nabadzība, sociālā palīdzība un 
sociālā iekļaušana Latvijā un Igaunijā”, (partneri Fafo un Tartu 
Universitāte), ko finansēja Norvēģijas Pētnieciskā Padome  
 Kopš 1992. gada piedalījos starptautiskajās konferencēs: Olborga, Rīga, 
Svonsi, Tampere, Graca, Oslo, Tartu, Helsinki, Kauņā, Daugavpilī, 
Bolognā, Leuvena, Brisele ar ziņojumiem; vienā no tām 1994. gadā Gracā 
(Austrija) biju darba grupas vadītāja 

  
Darbība ar zinātni saistītās 
valsts un sabiedriskās 
organizācijās 

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)  

2001.; 2000.; 1996.- Pasaules Banka projektu vietējais konsultants  LM 
2002. gadā – piedalījos ACCESS projektu vērtēšanā (VARAM) 

Uzstājos kā eksperte, izvērtējot sociālās un reģionālās integrācijas 
projektus Īpašo uzdevumu ministra Sabiedrības integrācijas jautājumos 
sekretariāta rīkotājā  konferencē „Sabiedrības integrācijas politikas 
attīstība”,  2004.gada 13.maijā 

Vērt ēšanas eksperts Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu 
pieteikumiem Labklāj ības ministrij ā 2004. gadā  

  

Apbalvojumi, prēmijas, goda 
nosaukumi u.c. 

UNDP programmas Goda raksts par sekmīgu studentu zinātnisko darbu vadīšanu 
(2002. gada rudens) 



 

 

2007 – Ekonomiskās un sociālās tiesības grāmatā “Cik demokrātiskā ir Latvija? Demokrātijas monitorings ”, Rīga, 7 
lpp. (līdzautors A.Vanags) 
2007 - Economic and Social Rights in How Democratic is Latvia. Monitoring of democracy. Rīga,  7 p. (co-author 
A.Vanags) 
2007 – Rentenreform im Baltikum: Neue Modelle im Praxistest – Osteuropa 57 Jahrgang/Heft 7/Juli 2007 
(coauthors Claudia-Y. Matthes, Monika Kačinskiene, Anu Toots), S. 47-56   
 
2006 – Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana: situācijas izvērtējums Latvijā. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga, LU, 
160 lpp. (atb.red.) 
2006 – Sociālās politikas attīstība Latvijā – iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbības iznākums – grāmatā Sociālā 
atstumtība un sociālā iekļaušana: situācijas izvērtējums Latvijā. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga, LU, lpp.7-32 
2006 – Welfare State under double pressure on Fafo home page  http://www.fafo.no/pub/rapp/527/index.htm un   
http://www.fafo.no/BalticWelfare/socialpolicy.htm 
2006 – Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana: situācijas izvērtējums Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds 149 lpp.  
(atbldīgā redaktore) 
2006 – Sociālās politikas attīstība Latvijā – iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbības iznākums – grāmatā “Sociālā 
atstumtība un sociālā iekļaušana: situācijas izvērtējums Latvijā”.  Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, lpp.7-32 
2006 -Welfare State Under Double Pressure; http:// www.fafo.no/pub/rapp/527/index.htm 
 
2005 – Policy Transfer as a Concept: Does It Help to Clarify the Social Policy-Making Process in Latvia? – 
Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. Proceedings of the Norwegian –Latvian 
Academic Conference Oslo, 7-9 April 2005, p.119-132 
2005 – Ekonomiskās un sociālās tiesības grāmatā “Cik demokrātiskā ir Latvija? Demokrātijas audits Latvijā”, Rīga, 
19 lpp. (līdzautors A.Vanags) 
2005 - Economic and Social Rights in How Democratic is Latvia. Audit of democracy in Latvia. Rīga, 19 p. (co-
author A.Vanags) 

 2005 – Social Policy in the Republic of Latvia During Transition in Acta Universitatis Latviensis, Political Science, 
vol.686, Riga 

2005 - Disorder in the Remuneration System – Challenge for Latvia’s Europenization Policy” in Negotiating Futures 
– States, Societies and the World // Proceedings of the International Conference, Riga, November 11-14, 2004; Rīga, 
Latvijas Universitāte, p.288-296 
2005 – Safety Net in Latvia –Latvijas Universitātes raksti; 663. sēj. Politika un Socioloģija, Zinātne, 2004, 40-
59.lpp.  
2005 - Politikas zinātnes jautājumi 1V(atb.red.)  Rīga, LU  
 
2004 - Politikas zinātnes jautājumi 111(atb.red.)  Rīga, LU  
2004 - Atstumtība, tās būtība, merogi un dziļums Latvijā. //„Drošība un tautas attīstība“,Starptautiskās zinātniskās 
conferences (2004.gada 1.-2.jūnijs) rakstu krājums,  Daugavpils, 2004, 120.-128.lpp  
 
2003 -  Social Exclusion in Rural Areas in Latvia: Reasons and Possibilities to Decrease it // Rural Development 
2003  Globalization and Integration Challenges to the Rural areas of East and central Europe. proceedings of 
International Scientific Conference, Lithuanian University of agriculture, Akademija, 2003, p.149-150 

2003 -  Politikas zinātnes jautājumi 11 (atb.red.)  Rīga, LU  
2002  - Politikas zinātnes jautājumi (atb.red.)  Rīga, LU  
2001  - Sociālais ziņojums 2001, (redaktore). Rīga, LM, 2001 
2000  - Sociālais ziņojums 2000, (redaktore). Rīga, LM, 2000 
2000 – Sociālās politikas ietekme uz indivīda labklājību Latvijā// Sociālais ziņojums LR Labklājības Ministrija, 
lpp.82-87 (angļu un latv.valodā) 
2000 - “Social Reform in Latvia: Achievments and Constraints” // “Eiropas Savienības paplašināšanās. Skats no 
Latvijas un Eiropas”. Rīga, 2000 
1999 – Valsts varas institūcijas Latvijas Republikā (kopā ar V.Rajevski), Rīga, lpp. 48 

1998 – Social Policy in the Republic of Latvia During Transition//Revue Baltique, Vilnius, No.11,  



 

 

1998 -  Sociālās tiesības // Ievads politikā// Rīga, Zvaigzne, 174.-194. lpp. 

1997 - Country report on Latvia// Network of Research Correspondents//Project Human Dignity and Social 
Exclusion// Council of Europe, Strasbourg, 13 June 1997, 69 lpp. 
1997 - Sociālās politikas veidošana Latvijas Republikā pārejas posmā  (1990.-1996. gadi)//    Doktora darba 
kopsavilkums , 45 lpp. 
1997  - Nodaļa "Sociālā politika" // Socioloģijas pamati. Vārdnīca. Rīga 
1996 –Latvia in a Search of a Social Policy Model//The European Legacy. Towards New Paradigms. Special Issue. 
Journal of the International Society for the Study of European Ideas  April 1996, vol. 1, number 2, p.652-658; 

1996-  Sociālās politikas modeļi//Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā, Rīga,139.-149. lpp. 
1996 - Sociālā politika pēcsociālisma zemēs//Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā; 149.- 155.lpp. 
1995  Sociālās tiesības  // Demokrātijas pamati, (krievu val.) Rīga, lpp..56-73 
1995- Economic Constraints Meeting the Development of Social Policy in Latvia// Social Policy in Transition 
Societies. Experience from the Baltic Countries and Russia, Helsinki, p.60-75 
1994-Social policy in Latvia: wishes and opportunities- The Transition Towards Democracy: Experience in Latvia 
and in the World. Riga 
1994 - The Social Dimension of the Transition From a Command Economy to a Market   Economy in Latvia. Paper, 
presented to an Annual Conference of Political Studies Association (UK), March 29-31, 1994. University College of  
Swansea, p.34 
1993 - Sociālās tiesības // Demokrātijas pamati", Rīga, 44.-58.lpp 
1990- Sociāldemokrātija mūsdienu pasaulē. Rīga (latviešu un krievu valodā), 24 lpp.(līdzautore) 
1990 - Kā Latvijas Universitātes studenti uztver starpnacionālas attiecības // Acta Latviensis - sēj.557, 71.-100. lpp. 
1990 - Nacionālā politika. Rīga, LU (latviešu un krievu valodā) ; 52 lpp.(līdzautore) 
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Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  
 Uzvārds / Vārds Rozenbergs Jānis 

Adrese EMĪLA DĀRZIŅA IELA 5-13, CĒSIS, LV4100 
 

Tālrunis 26411226   
E-pasts janis.rozenbergs@dome.cesis.lv 

Pilsonība latvietis 
Dzimšanas datums 1977. gads 

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
Laika periods 2005 - patreiz 

Profesija vai ieņemamais amats izpilddirektors 
 

Galvenie pienākumi Organizēt un vadīt Cēsu pilsētas domes darbu 
Organizēt un vadīt pilsētas domes pakļauto iestāžu darbību 

Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu pilsētas dome, Raunas iela 4, Cēsis, LV 4101 
Nozare Valsts pārvalde 

  

Laika periods 2001.janvāris - 2005 
Profesija vai ieņemamais amats attīstības plānošanas nodaļas vadītājs 

Galvenie pienākumi Galvenie pienākumi: 

• Organizēt un vadīt Attīstības plānošanas nodaļu ar 4 darbiniekiem: 
o Ārējo sakaru speciālists; 
o Vides politikas speciālists; 
o Projektu vadītājs; 
o Cēsis 800 svētku koordinators. 
• Vadīt Cēsu pilsētas attīstības plāna izstrādes procesu; 
• Organizēt un vadīt projektu sagatavošanas, iesniegšanas un realizācijas procesus; 
• Organizēt sadarbību ar Cēsu rajona padomi, Vidzemes Attīstības aģentūru, Latvijas Investīciju 
un Attīstību aģentūru un LR ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām; 
• Sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu Cēsīs un veicināt investīciju plūsmu un 
uzņēmumu aktivitāti; 
• Izvirzīt prioritātes pilsētas attīstībā un sekmēt to realizāciju noteiktajos laika grafikos. 
Sasniegumi: 

• Izstrādāts Cēsu pilsētas Attīstības plāns 2005-2017 
• Ir iesniegti, apstiprināti un realizēti vairāki projektu pieteikumi, kas ir līdzfinansēti gan no 
Valsts Investīciju programmas, gan no Eiropas Savienības fondiem (vairāki tūrisma, vides un 
infrastruktūras projekti); 
• Ir izveidota un attīstīta Cēsu pilsētas mājas lapa (www.cesis.lv), kas ir viena no apmeklētākajām 
pilsētu mājas lapām Latvijā; 
Ir izveidojusies laba sadarbība ar LR Ārlietu ministriju, ārvalstu vēstniecībām, diplomātiskajiem korpusiem un 
tirdzniecības misijām uzņēmējdarbības jomā. 

Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu pilsētas dome, Raunas iela 4, Cēsis, LV 4101 
Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods No 2002.gada - patreiz 



 

 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 
Galvenie pienākumi Pasniegt kursu “Uzņēmuma stratēģija”; 

Piedalīties augstskolas biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docētāju sanāksmēs un domes sēdēs un
lemt par augstskolai un fakultātei būtisku jautājumu risināšanu; 
Konsultēt un vadīt studentu gada projektus un diplomdarbus; 
Pieņemt studentu gada projektus un diplomdarbus; 
Attīstīt akadēmisko darbību. 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 
Nozare Augstākā izglītība 

Laika periods 1999-2000 
Profesija vai ieņemamais amats komercdirektors 

Galvenie pienākumi Organizēt vairumtirdzniecības aģentu darbu; 
Pārraudzīt noliktavas krājumus, organizēt pasūtījumu apstrādi; 
Klientu attiecību menedžments. 

Darba vietas nosaukums un adrese “Fotolukss grupa”, Pils iela 6, Cēsīs, LV 4101 
Nozare Fotopiederumu un aparatūras vairumtirdzniecība 

Dalība profesionālās 
apvienībās, asociācijās, 
nevalstiskajās, sabiedriskajās 
un citās organizācijās  

 

Laika periods 2004 - patreiz 
Statuss organizācijā Valdes priekšsēdētājs 
Galvenie pienākumi Vadīt sporta klubu 

Organizācija  Biedrība „Sporta klubs „Cēsis”” 
Organizācijas darbības nozare Sporta komandu atbalsts 

Laika periods 10, 1998- patreiz 
Statuss organizācijā Ierindas biedrs 
Galvenie pienākumi Piedalīties kluba organizētajās aktivitātēs 

Organizācija Slēpošanas klubs “Vāļi” 
Organizācijas darbības nozare Nevalstiska organizācija, kas apsaimnieko kalnu slēpošanas kompleksu 

  

Izglītība  
  

Laika periods 2000-2003 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Biznesa vadības maģistrs (Master of Business Administration) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Biznesa skola 
Laika periods 1998-2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kombinētie kursi bakalaura studijās, Biznesa vadība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vidzemes Augstskola 
Laika periods 1996-2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura grāds, Politikas zinātne, Biznesa vadība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vidzemes Augstskola 
Publikācijas, zinātniskie pētījumi un 
dalība konferencēs 

 

Nosaukums Cēsu pilsētas piesārņojums Baltijas baseina upei Gaujai 



 

 

 
 

 
 
 

 

Laiks (mēnesis/gads) 1996 
Tēma Vides aizsardzība 
Publicēts, lasīts Latvijas skolēnu zinātniskā konference, Baltijas skolēnu zinātniskā konference (abās konferencēs zelta medaļa) 
Apraksts Darbā analizēts piesārņojums, tā veidi, rašanās cēloņi, ko rada Cēsu pilsēta un kas tas iespaido upi Gauju. 
  

Nosaukums Cēsu pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģija 
Laiks (mēnesis/gads) 06, 2003 
Tēma Ekonomika, teritorijas attīstība, publiskā un privātā sektora partnerība 
Publicēts, lasīts Daļēji publicēts www.cesis.lv 
Apraksts Tiek meklēti veidi, kā pašvaldība var sekmēt ekonomisko aktivitāti Cēsu pilsētā, kādas ir pilsētas attīstības 

prioritātes un kādi ir veicamie uzdevumi. 
  

  

 
Prasmes 

 
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  

  
Angļu valoda Labi 
Krievu valoda Vidēji 

Vācu valoda Pamatzināšanas 
  

Informācija Atsauces, rekomendācijas: 
Iespējamas no lejup minētajiem cilvēkiem:  
Gints Šķenders, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs; 
Vija Melbārde, Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāne 

 



 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Sarmīte Rozentāle  

Adrese “Ķīvītes”,Veselavas pag., Cēsu raj., Latvija 

Tālrunis   29485435  

E-pasts sarmite.rozentale@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2003. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Biznesa vadības profesionālās bakalauru studiju programmas direktore (kopš 2006.g.), 
docente (2005.g.) Biznesa vadības nodaļā, Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē (kopš 
2008. gada) viesdocente no 2003.-2004. 

Galvenie pienākumi Biznesa vadības bakalaura programmas organizācija, bakalauru un maģistru programmu 
studiju kursu vadīšana, maģistru, bakalauru un citu studentu pētniecisko darbu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Ekonomika, uzņēmējdarbības vadība, izglītība 
 

Laika periods No 2002.- 2009. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Revīziju vadītāja, revidente 

Galvenie pienākumi Darbs komercsabiedrību un pašvaldību revīzijās, konsultācijas grāmatvedības un finanšu 
jomā 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Dagnijas Daņēvičas revidentu birojs”, Tērbatas iela, Rīga 

Nozare   Ekonomika 
 

Laika periods 2001.-2002. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

ekonometriste 

Galvenie pienākumi Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

VAS “Latvenergo” filiāle “Latvenergo projekts”, P.Brieža iela 12, Latvija 

Nozare   Ekonomika, finanses 
 

Laika periods No 2000.-2001. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ekonomikas departamenta direktore 

Galvenie pienākumi Ekonomikas departamenta vadība un darba organizācija, Latvenergo budžeta izstrāde, 
Latvenergo ilgtermiņa un īstermiņa finanšu plānošana, investīciju izdevīguma ekonomiskie 
aprēķini, grāmatvedības un ekonomikas programmnodrošinājuma ORACLE   ekonomiskās 
un finanšu daļas ieviešana un galvenā lietotāja pienākumi. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

VAS “Latvenergo” , P.Brieža iela 12, Latvija 

Nozare  Ekonomika, finanses 



 

 

Laika periods 1999.-2000. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Latvijas universitātes vieslektore 

Galvenie pienākumi Studiju kursu vadīšana un studentu pētniecisko darbu vadība, Aspazijas bulvāris 5, Rīga 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Universitāte 

Nozare  ekonomika 

Laika periods   1998.- 2000. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  VAS ”Latvenergo” filiāles “Latvenergo projekts” attīstības stratēģijas 
direktore 

Galvenie pienākumi  “Latvenergo ” attīstības stratēģijas izstrāde, ilgtermiņa ekonomisko procesu 
modelēšana,   investīciju novērtēšana, elektroenerģijas tarifu aprēķinu 
metodikas izstrāde 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 VAS “Latvenergo” filiāle “Latvenergo projekts”, P.Brieža iela 12, Latvija 

Laika periods  1994.-1997. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

VAS ”Latvenergo” filiāles “Latvenergo projekts” galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi  Filiāles finanšu un grāmatvedības darba vadība un organizēšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
VAS “Latvenergo” filiāle “Latvenergo projekts”, P.Brieža iela 12, Latvija 

Laika periods 1991.-1992. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 Tirdzniecības nams “Baltija” galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi  Finanšu un grāmatvedības darba vadība un organizēšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Tirdzniecības nams “Baltija”, Rūpniecības iela 5, Rīga 

Laika periods  1982.-1989. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 programmētāja 

Galvenie pienākumi  ES un SM programmu izstrāde    
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
VU “Latvenergo” , P.Brieža iela 12, Latvija 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1997.-1999. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Doktora grāds ekonomikā. Diploms C-D Nr.001536 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas  Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1994-1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra grāds biznesa vadībā. Diploms Nr.001819   
 



 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1991-1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

  
 Starptautisko ekonomisko attiecību speciālists Diploms nr.  126 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Starptautisko Attiecību Institūts 

Laika periods  1977.-1982. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomists- matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Kibernētikas specialitāte 
Diploms nr.355555 

Papildus izglītība  

Laika periods 2002.-2009. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāti par regulāriem kursiem un semināriem uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, finansēs, 
auditā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Zvērinātu Revidentu Asociācija 

Laika periods  2000. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts par starptautisko grāmatvedības standartu apguvi  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Arthur Andersen, Antālija, Turcija 

Laika periods 1995.-1996. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Nekustamā īpašuma novērtētājs, atestāts nr.82, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte “Nekustamo īpašu vērtēšanas skola” 

Laika periods  1994. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts nr. 2-12 “Mazo uzņēmumu vadīšana” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Sorbonas Universitāte 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 



 

 

Angļu valoda   B1   B1   B1   B1   B1  

Krievu valoda   B2   B2  B2  B2  B2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Dalība Latvijas un starptautiskos projektos, darba grupās Latvijas energoapgādes regulēšanas 
padomē, Latvenergo, Leonardo da Vinči projektos, Vidzemes Augstskolā. 
  

  

Organizatoriskas prasmes Vidzemes Augstskolas Senāta priekšsēdētāja kopš 2008. gada    
Vidzemes augstskolas Satversmes  locekle kopš 2005. gada 
Vidzemes augstskolas iekšējās revīzijas grupas vadītāja 2006. gadā 

 Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 

Biznesa vadības programmas organizācija. 
Latvijas komercsabiedrību un pašvaldību revīziju organizēšana un vadība 
Projektu vadīšana VAS Latvenergo (finansiālie modeļi, tarifu aprēķini)  

  

Tehniskas prasmes Grāmatvedības un ekonomikas programmnodrošinājuma ORACLE   
ekonomiskās un finanšu daļas ieviešana VAS “Latvenergo” 2000.- 2001. 
gadā 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, Statistisko datu apstrāde 
  

  

Citas prasmes Autovadīšana, slēpošana 
  

  



 

 

Publikācijas 

 

1. Finanšu informācijas ticamības novērt ēj ums// Starptautiska zinātniska 
konference „Finanses un grāmatvedība- teorija un prakse, attīstība un 
tendences” LU 2008. gada 18.-19. septembrī 
2 .Ilgtermi ņa investīciju efektivit ātes novērt ēšanas problēmas 
lauksaimniecībā//  
 Starptautiskā     zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne - lauku attīstībai 
2008” LLU        2008. gada 17. un 18. aprīlī  Uzstāšanās ar referātu un 
publikācija konferences zinātnisko  rakstu krājumā Economic science for rural 
development Nr. 15 2008,      6 lpp. 
3. Application of long term Economical activity analysis- Business model 
in investment  project’s evaluation process // 3. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Informācijas sabiedrība un mūsdienu   uzņēmējdarbība” Ventspils 
augstskolā 2007. gada 20.- 22. septembrī 
 4.  Finanšu analīzes metožu pielietojums uzņēmumu finanšu pārskatu 
auditā// Latvijas Universitātes 63. konference, 2005. gada janvārī- aprīlī 
5.   Revīzijas pakalpojumu tirgus attīstība Latvij ā // LU Raksti, 671. sējums 
Ekonomika, III, 2004. 48.-53. lpp. 
6.   Auditing after Poland`s accession to the European Union //, 
International Conference, Warszava, 2004. 
7.  Kā veidojas budžets? // “Enerģētika un sabiedrība”// 2000. gada rudens 
8.  Energouzņēmuma finansiālās attīstības modelēšana // Starptautiska 
konference “Investīcijas enerģētikā Baltijas jūras reģionā”, Rīga, Kongresu 
nams, 1999. 
9. Elektroapgādes uzņēmuma finansiālās attīstības modelēšana // 
“Enerģētika un sabiedrība “   1999. gada rudens. 
10. Latvenergo privatizācijas tiesiskie aspekti // konferences materiāli, Rīga, 
Reiterna nams, 1999.  
11. ES direktīvu prasības saistībā ar Latvenergo // Latvijas Enerģētiķu 
biedrība, 1999.  
12. Restructuring & Privatisation of the Electricity In dustries in Central 
& Eastern Europe, International Conference, Prague, 1998. 
13.  Electricity Tariffs // Materials of International Conference Restructuring 
& Privatisation of the Electricity Industries in Central & Eastern Europe , 
Prague, 1998., 2 lpp. 
14. Electricity Markets (Baltic States)// Materials of International 
Conference Strategic Opportunities in the Developing Electricity Markets, 
London, 1998. 
15. Kā sekmīgi vadīt pārmaiņas // “Enerģētika un sabiedrība” 1998. gada 
pavasaris 
16. Monopols, kas tajā labs, kas slikts?// “Enerģētika un sabiedrība”, 1998. 
gada vasara. 
17. Elektrot īklu strukt ūras izvēle, izmantojot Delfi metodi // “Enerģētika un 
sabiedrība”, 1997. gada ziema. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

1. ViA koledžas programmas Grāmatvedība izveide (līdzdalība) 
2. ViA BV maģistru programmas izveide (līdzdalība) 
3. Latvijas Energoapgādes regulēšanas padomes projekts // Energopakalpojumu uzņēmumu 

izmaksu sadalījums. Elektroenerģijas tarifu metodikas izstrāde 2001. 
4. Latvenergo // Filiāļu savstarpējo elektroenerģijas pirkšanas un pārdošanas tarifu aprēķins 

2001. gadā. 
5. Latvenergo attīstības programma līdz 2010. gadam. Investīciju apjomi ģenerēšanai, 

pārvadei, sadalei, 2001. 
6. Latvenergo // Elektroenerģijas pa patēriņu grupām elastības analīze, 2001. 
7. Latvenergo Elektroenerģijas tarifu ilgtermiņa politika, 2000. 
8. Leonardo da Vinči projekts Vidējo speciālo mācību iestāžu enerģētiķa un elektriķa 

profesijas standarta izveidošana, projekta vadība, 2001. 
 

 



 

 

 

  

  
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds    Siņicins Mihails 

Adrese Rīgas iela 1, Mazsalaca, Latvija LV 4215 
Tālrunis Fiksētais 371 4251401  Mobilais – 371 26579957 
E-pasts mihails.sinicins@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 27. 02.1953. 
  

Dzimums vīrietis 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2003. -  
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Lekcijas, semināru vadīšana studiju kursos ”Ievads uzņēmējdarbība”, Mikroekonomika”, 
””Makroekonomika”. Studentu gadaprojektu, diplomprojektu vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola; Cēsu ielā 4, Valmiera, Latvija LV 4200 
Nozare   Izglītība 

Laika periods 2003. - 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Lasīt lekcijas, vadīt seminārus studiju kursā ”Ekonomikas mācīšanas metodika”, vadīt studentu 
pedagoģiskās prakses 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte; Aspazijas bulvāris 5, Rīga. 
Nozare   Izglītība 

Laika periods 1978. -  
Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi Veikt vēstures, ekonomikas, sociālo zinību pedagoga pienākumus 
Darba vietas nosaukums un adrese Parka iela 30, Mazsalaca, Latvija, LV 4215 

Nozare   Izglītība 

Laika periods 1999. – 2003.  
Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi Ekonomikas mācīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras ģimnāzija, Leona Paegles iela 40, Valmiera, LV 4200 

Nozare    Izglītība 



 

 

Laika periods 1976. – 1978. 
Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs 

Galvenie pienākumi Vēstures mācīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Ozolu 5.LPTV; Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu rajons. 

Nozare   Izglītība 
  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1996. – 1998.  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra diploms, pedagoģijas maģistrs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Ekonomika, ekonomikas mācīšanas teorijas 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
Laika periods 1995. – 1996.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālās izglītības atestāts; vidusskolas lietišķās ekonomikas skolotājs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Ekonomika, pedagoģija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
Laika periods 1971. – 1976. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, vēsturnieks, vēstures un sabiedrības pamatu skolotājs. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Vēsture, filozofija, zinātniskais komunisms. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
Papildus izglītība  

Laika periods    1996. – 1997. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Sertifikāts, Ekonomikas skolotāju multiplikators 

Izglītības iestādes nosaukums un veids    ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālā padome 
Laika periods    2003. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija    Sertifikāts, mācību līdzekļu veidošanai ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids   ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālā padome 
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda krievu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  B1 
Latviešu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 



 

 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes    Sadarbība multikulturālā sabiedrībā 
  

Organizatoriskas prasmes Neliela pieredze pedagogu kolektīva vadīšanā, skolas darba organizācijā un vadīšanā 
  

Tehniskas prasmes   Ikdienā nepieciešamo prasmju līmenī. 
  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word, PowerPoint, Excel 
  

  

Citas prasmes Sports, tūrisms 
  

Vadītāja apliecība B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Papildu informācija  
(Publikācijas, piemēram) 

 

   Āutors mācību līdzekļiem ekonomikā, politikā un tiesībās, vēsturē 
vidusskolai un pamatskolai. 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

  Organizēju Baltijas valstu ekonomikas skolotāju semināru Rīgā; ASV Ekonomiskās 
izglītības Nacionālās padomes semināru Rīga; ASV skolotāju pieredzes apmaiņas 
braucienus uz Latviju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds Jūlija Sokolova 

Adrese Dzelzavas 19/2-7 , Rīga  

Tālrunis 26427041   

E-pasts julija@stenders.lv 
  

Pilsonība Latvija 
  

Darba pieredze  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Personāla daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA „Lattelecom 

Nozare telekomunikācijas 
  

Laika periods 05.10.2006.- 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Personāla daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Personāla politikas, motivācijas, novērtēšanas sistēmas izstrāde, uzturēšana un 
pilnveidošana.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA Stendera Ziepju Fabrika/ 
SIA Emils Gustavs Chocolate 

Nozare Ražošana 

Laika periods 30.01.2004 - 28.09.2006 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Personāla daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Personāla politikas, motivācijas, novērtēšanas sistēmas izstrāde, uzturēšana un 
pilnveidošana. Piedalīšanās projektos grupas ietvaros. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Nordea Bank Fnland Plc Latvijas filiāle 

Nozare Finanses  

Laika periods 01.01.2003-29.06.2004. 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Personāla administratīvā vadītāja 

Galvenie pienākumi Personālvadības lietvedības organizēšana,  
Jaunu darbinieku atlase,  
Darbinieku attīstības, kvalifikācijas un zināšanu līmeņa paaugstināšanas 
plānošana un veikšana, 
Darbinieku novērtēšanas sistēmas izstrāde, ieviešana un administrēšana, 
Apmācības plānu sagatavošana un apmācību organizēšana, 
Kvalitātes sistēmas procedūru izstrādāšana, uzturēšana un pilnveidošana. 



 

 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

AS Latvijas balzams 

Nozare Ražošana 

Laika periods 11.01.2000. -17.01.2003. 
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Personāla daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Personālvadības lietvedības organizēšana,  
Jaunu darbinieku atlase,  
Darbinieku attīstības, kvalifikācijas un zināšanu līmeņa paaugstināšanas 
plānošana un veikšana, 
Darbinieku novērtēšanas sistēmas izstrāde, ieviešana un administrēšana, 
Apmācības plānu sagatavošana un apmācību organizēšana, 
 Kvalitātes sistēmas procedūru izstrādāšana, uzturēšana un pilnveidošana. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA”European Plastic Industries”, SIA”Nordic Industrial Park” 

Nozare  Ražošana, nekustamie īpašumi 

Izglītība  
 

  

Laika periods 1999 -2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

  Ekonomikas un vadības fakultāte, vadības zinību maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1996-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

  Ekonomikas un uzņēmējdarbības fakultāte, bakalaurs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

RPIVA 

Papildus izglītība  

Laika periods 2003 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Darba aizsardzības kursi 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 

Laika periods 2003 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Seminārs par mobingu  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

LPVA 

Laika periods 2002 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Komandas veidošana 



 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

PHARE projekta ietvaros 

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda            

Angļu valoda   labi  labi  labi  labi  apmierinoši 

Krievu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes  
  

Organizatoriskas prasmes  
  

Tehniskas prasmes  
  

Datora lietošanas prasmes  
  

  

Citas prasmes  
  

  

Publikācijas 

 

Intervijas : Dienas Bizness, Karjeras diena 

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds Elga Zēģele 

Adrese Senatnes iela 1, Ikšķile, Ogres raj., LV - 5052 

Tālrunis +37126474743   

E-pasts elga.zegele@riga.lv 
  

Pilsonība Latvijas  
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2002.gads līdz šim laikam 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste 

Galvenie pienākumi Aģentūras tēla veidošana, darbs ar medijiem, reklāmas aktivitāšu organizēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPA Rīgas Meža aģentūra 
A. Briāna iela 7, Rīga 

Nozare Meža un kokrūpniecības  

Laika periods 2006.gads līdz šim laikam  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Izdevēja un galvenā redaktore 

Galvenie pienākumi Vadīt un organizēt žurnāla izdošanas procesu 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija"  
Katoļu iela 37, Rīga  

Nozare Izdevējdarbība  

Laika periods 2001. līdz 2006.gads  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Mārketinga un menedžmenta pasniedzēja  

Galvenie pienākumi Lekciju lasīšana, materiālu sagatavošana, studentu vērtēšana, kursa darbu vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) 
Lomonosova iela 4, Rīga 

Nozare Izglītības  

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Galvenie pienākumi 

 Darba  
vietas nosaukums un adrese 

2004.- 2005.gads 
Vecākais eksperts  
 
Latvijas Meža un kokrūpniecības nozares mārketinga un sabiedrisko 
attiecību stratēģijas izstrāde 2006.- 2011.gadam 
Kokrūpniecības federācija  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

1992. - 2003. gads  

Galvenie pienākumi Direktore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Uzņēmuma vadīšana 

Nozare SIA "Divi x Divi"  

Nozare  IT un tirdzniecība  



 

 

Laika periods 1999.- 2003.gadam 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lektore.  

Galvenie pienākumi Semināru vadīšana par tēmām "Mārketings", "Mārketinga psiholoģija", "Saskarsmes 
psiholoģija", "Klientu apkalpošanas kultūra" 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
Kr. Valdemāra iela 35 

Nozare Izglītība  

Laika periods 1981. - 1992. gads 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja 

Galvenie pienākumi  32 bērnu un jauniešu kolektīvu sekmīgas darbības nodrošināšana, masu 
pasākumu organizēšana, personālvadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Nozare 

VEF Kultūras pils 
Ropažu iela 1 
 Kultūra, izglītība  

Laika periods 1986. - 1992. gads 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Bērnu teātra "Bīne" režisore 

Galvenie pienākumi Aktiermākslas nodarbību vadīšana, izrāžu 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
VEF Kultūras pils 

Ropažu iela 1 
 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2003.-2006.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 089 
Psihodrāmas psihoterapeits 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Francijas Moreno psihodrāmas institūts  

Laika periods 2001. - 2003. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 014018 
Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā  
Specializācija - organizāciju psiholoģija  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas valsts Universitāte 
Psiholoģijas fakultāte   

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

1999.-2001.gads 
Apliecība Nr. 60 
 
Vadības psiholoģija - psihologs akmeologs  
 
Sankt-Pēterburgas Zinātņu Akadēmijas institūts 

Laika periods 1996.-2001.gads 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 00176, no 06.07.2001 
Mārketinga psihologs  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola  
Psiholoģijas fakultāte  

Laika periods 1978.-1981.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 363 
Kultūras iestādes vadītājs, teātra režisors 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 
 
 

Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 

Papildus izglītība  

Laika periods 1987. - 1991.gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Masu pasākumu režisora specialitātē pabeigti 3 kursi. 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Sankt-Pēterburgas Kultūras institūts  

Laika periods 2003.gads "Projektu vadība" - projektu sagatavošanas finanšu atskaite. Mācību 
kurss  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Zygon Baltic Consulting 

Laika periods 2002.gads februāris, marts, aprīlis, oktobris  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts par mācību programmu "Stratēģiskā vadīšana": I modulis - 
"Vispārējais menedžments", II modulis - "Personāla menedžments", III 
modulis - "Mārketings" 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Vācija, Minhenes IHK akadēmija  

Laika periods 2002.gads  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts par apmācību programmu "Modernais mārketings" 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Vācija, "Vatter - Bildungszentrum"  

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  



 

 

Vācu valoda   Apmierinoši   Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši 

Angļu valoda   Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes  Lojāla pret uzņēmumu, kurā strādāju; augsta atbildības sajūta, orientēta uz 
uzdevumu un attīstību 

  

Organizatoriskas prasmes Prasme vadīt kolektīvu;, patstāvīgi pieņemt lēmumus; pasākumu un reklāmas kampaņu organizēšanā 
  

Tehniskas prasmes  Rīkoties ar visa veida biroja tehniku, filmēt un fotogrāfēt  
  

Datora lietošanas prasmes MS Word, MS Excel, Power Point, Outlook Express un Internet Explorer - OS Window 
vidē 

  

  

Citas prasmes Autovadītāja apliecība  
  

  

Publikācijas 

 

 Žurnālā "Psiholoģija Mums" 2004.gadā, "Vadītāja personības aspekti"  
 Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" 2006.gadā "Reklāmas efektivitātes atslēga - 
mediju plānojums", "Kas traucē būt inovātoram?", "Pozicionēšana - 
instruments cīņā ar konkurenci" 

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

Nav 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

  

  
 

Europass 
Curriculum Vitae 

  

  

Personas dati  
 Uzvārds / Vārds       Zunde, Ansis  

Tālrunis Mobilais tālr.:  2 88 175 66 
E-pasts  ansis.zunde@box.va.lv, azunde@lacis.lza.lv  

Pilsonība  Latvijas Republikas pils. 
Dzimšanas datums 1948. gada 11. jūlijs 

  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 1977.-1980.  Filozofijas lektors (stundu pasniedzējs) LU  
1981.-1985.  tulkotājs un zinātniskais redaktors 

izdevniecībā «Avots»              
1985.- 2008.  pētnieks LZA un LU Filozofijas un socioloģijas 

institūtā  
No 2000.         arī lektors un viesdocents Vidzemes Augstskolā  
No 2003.         arī vieslektors LU Sociālo zinātņu fakultātē. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 Pētnieks LU Filozofijas un socioloģijas institūtā,  
 Viesdocents Vidzemes augstskolā 

Galvenie pienākumi Zinātniska pētniecība filozofijā un letonikā + docētāja pienākumi 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts – Akadēmijas lauk. 1, Rīgā.  
Vidzemes augstskola  – Cēsu ielā 4, Valmierā 

Nozare Filozofija – praktiskā un teorētiskā. Diskursu teorijas un analīzes. 
  

Izglītība  
  

Laika periods   1969.-1974.  Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē 
  1974.-1977.  Aspirantūra LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas                                                                                                   

vēstures katedrā                                              
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

LU diploms (tiek pielīdzināts maģistram) 
 
Kvalifikācija: filozofijas pasniedzējs un sociologs. 

  

Prasmes Redaktora un tulkotāja  pieredze 
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu val. 
  

Cita(s) valoda(s) Angļu un krievu 
Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  Angļu B2  B2  B2  B2  B2 



 

 

Valoda  Krievu C1  C2  B2  B2  C2 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
Organizatoriskas prasmes Apmēram 7 gadus esmu bijis biedrības «Intelekts» prezidents, organizējis 

intelektuālu grāmatu izdošanu 
Datora lietošanas prasmes Protu lietot datoru. 
  

Vadītāja apliecība nav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.10  

Akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu, kvalifik ācijas 
paaugstināšanas pasākumu un publik āciju saraksts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Nozīmīgāko publicēto zinātnisko darbu saraksts 

2002. – 2009.gadā 

Andersons A. Land Administration in Latvia: Problems and Solutions.// Starptautiskās zinātniski - 
praktiskās konferences, Zemes ierīcība un zemes pārvalde '99 raksti, Jelgava 

Cakula S. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā.// RTU zinātniskie raksti. 
Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2004. Sērija 5. sējums 20. 43-50 
lpp. 

Cakula S.  IT Study programs in E-Learning perspective. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. 
Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2005. Sērija 5, sējums 23, 24-33. lpp. 

Cakula S.  E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional Development. 
Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue.  Valmiera, 2005. pp. 127-131. 
 
Cakula S., A.Strazds. Innovative e-Learning in Latvia. 2. staptautiskā conference ‘eLearning Africa 
2007”. Book of  Abstracts. ICWE GmbH. 2007. 301-302, ISBN 3-9810562-6-4 
 
Cakula S. E-Learning as a Mean of Formation of Students Creative Experience. International 
Conference “Baltic IT&T 2003”. Riga, 2003. pp.41-42. 
 
Cakula S. -Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. Osterreichische 
Computer Gesellschaft, Spring Conference on Computer Graphics 2002, pp. 235 – 236 
 
Cakula S. Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of Advancing Modern 
Technologies.//International Joint Conferences on a-CASE and e-Technology. Singapore, 2009, pp 
1772-1781. ISBN 978-986-83038-3-6 
 
Cakula S-learning development model in perpspective of advancing modern Technologies. RTU 
zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2008. Sērija 5, 
sējums 36, 34-40. lpp ISSN 1407-7493 
 
Cakula S. Fact of Technology in E-Learning: Information Exchange with Knowledge Library 
Using Mobile Device. E-Learn 2008.World Conference on E-Learning in Corporate, Government, 
Healthcare and higher Education.association for the Advancement of Computing in education 
(AACE). 2008. pp 3619-3624. ISBN 1-880094-66-5 
M.Sedleniece, S.Cakula. Modelling of Qualitative Technology Based E-Learning course 
Development. The proceedings of the 7th European Conference on E-learning. Academic 
Publishing Limited, UK , 2008. pp.446-453. ISBN 978-1906638-22-1 
 
D.Balode, S.Cakula. Modeling of Collaboration among E-Learning User Communities and 
Tagging Services. Proceedings of the 2nd WSEAS/IASME International Conference on Energy 
Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE’08). WSEAS Press, Greece,.2008. pp. 
59-65. ISSN 1790-5095, ISBN 978-960-474-016-1   
 
Cakula S.,Plesavnieks R. M-Learning: new way to access knowledge library online. 3rd 
International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning. IMCL 2008, 
International Association of Online Engineering, Wien, Austria, 2008. ISBN 978-389958-351-9.  

 



 

 

Cakula S.A successful experience of e-learning information technology bachelor program at 
Vidzeme University College. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un 
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Pielikums Nr.11 
 

Studiju programmas izmaksu aprēķins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Studiju programmas izmaksas 
Augstākā līmeņa studiju programma "Biznesa vides vadība" 

    
Nr. Parametra nosaukums Rindas 

Nr. 
Apr ēķina formula Apr ēķinātais 

lielums 

        A          B       C D 
   Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā       
    Amats Pasniedzēju vidējā darba 

alga mēnesī 
Pasn. īpatsvars 

st. progr.  nodroši-
nai 

      

    profesors  Ls                 1 101,00  0,19 1 D1=A1*B1 209,19 

    asociētais profesors  Ls                    881,00  0,13 2 D2=A2*B2 114,53 

    docents  Ls                    705,00  0,06 3 D3=A3*B3 42,30 

    lektors  Ls                    564,00  0,62 4 D4=A4*B4 349,68 
    asistents  Ls                    451,00  0,00 5 D5=A5*B5 0,00 

    asistents     6 D6=A6*B6   

   pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls   7 
D7=(D1+D2+D3+D4+ 

D5+D6)*12 8 588,40 

   vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju   8 X 15 

   Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls   9 D9=D7/D8  572,56 

   pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimn. personālu) 10 X 1,5 

   pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr. 11 X 2,00 

   Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 12 D12=D9*D10/D11 429,42 

N1 Darba alga fonds  uz 1 studentu gadā, Ls   13 D12=D9+D12 1001,98 

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), Ls 14 D14=D13*0,2409 241,38 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 15 X 2,00 

   pasta un citu sakaru pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, Ls 16 X 5,80 

   komunālie pakalpojumi, Ls   17 X 36,37 

   citi pakalpojumi , Ls     18 X 47,26 

N4 Pakalpojumu apmaksa - kopā , Ls   19 D19=D16+D17+D18  89,43 

   mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, Ls 20 X 4,50 

   kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs, Ls 21 X 7,70 

N5 Materiāli un mazvērt īgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā , Ls 22 D22=D21+D20  12,20 

   grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls 23 X 10,40 

   žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls 24 X 2,00 

N6 Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 25 D25=D23+D24  12,40 

   iekārtu iegāde uz vienu studentu gadā, Ls   26 X 34,90 

   izmaksas iekārtu modernizēšanai, Ls   27 X 6,98 

N7  Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls  28 D28=D26+D27 41,88 

 KOPĀ  izmaksas uz 1 studentu gadā , Ls    
29 

D29=D13+D14+D15+
D19+D22+D25 +D28 1401,27 

 



 

 

 
Pielikums Nr.12 

 
 

Pārējie akreditācijai nepieciešamie dokumenti, kas ir saņemami Vidzemes Augstskolā uz vietas 
 
 

1. Studiju programmas licencēšanas materiāls 

2. Studiju nodarbību saraksti 

3. Maģistru darbu pieteiktās tēmas 

4. Prakšu vietu saraksts 

5. Studentu aptauju rezultāti 
6. Profesijas standarta apraksts 

7. Ar studiju procesu saistītie nolikumi: Studiju nolikums, Apelācijas nolikums, Akadēmiskās ētikas 
nolikums, valsts pārbaudījumu aizstāvēšanas kārtība, box.va.lv, punkts.va.lv, ViA iekštīkls. 

 
8. Atsauksmes par programmu (2) 


