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 Saskaņā ar LR Saeimas 1995.gada 6.novembrī pieņemto Augstskolu likumu un LR Izglītības un 
Zinātnes ministrijas 2005.gada 21.jūnijā LR IZM izsniegto licenci Nr. 04031 - 7 (studiju 
programmas kods 42 34501) Vidzemes Augstskolai ir tiesības īstenot profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu “Biznesa vadība” profesionālā bakalaura grāda biznesa vadībā un 
uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. Iegūstamās kvalifikācijas kods: 1210 
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs. 
Studiju programma “Biznesa vadība” tiek īstenota Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un 
ekonomikas fakultātē pilna un nepilna laika studiju formās. 
Biznesa vadības studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem (Akreditācijas komisijas 2005.gada 
14.decembra sēdes lēmums Nr.955, akreditācijas lapa Nr.033 – 917 ).  
Sekmīgi pabeigtas biznesa vadības studijas dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 
maģistra programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju 
programmā (MK noteikumi nr. 481 2001.11.20. Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu). 
 

1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti 
 

 1.1. Programmas mērķis 
 

Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības studiju programmas mērķis ir sniegt studējošajiem 
zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstīt zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi 
risināt problēmas, attīstīt prasmes savu zināšanu un spēju praktiskā izmantošanā, sniegt kvalitatīvu, 
profesijas standartiem atbilstošu, augstāko izglītību biznesa vadībā un sagatavot mūsdienīgi 
izglītotus uzņēmumu un iestāžu vadītājus saskaņā ar tautsaimniecības attīstības tendencēm un 
mainīgo biznesa vidi. 
 
 1.2. Programmas uzdevumi 

 
Lai īstenotu izvirzīto mērķi, programma paredz sniegt akadēmiskas zināšanas, veidot un attīstīt 
profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju kopumu atbilstoši 
uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā izvirzītajām kompetencēm. 
Biznesa vadības studiju programmas mērķu sasniegšana ietver šādus uzdevumus:  

- sniegt vispusīgas, uzņēmējdarbības vadībai atbilstošas teorētiskās zināšanas un izpratni par 
uzņēmumu veidošanas, organizācijas un vadības juridiskajiem, finanšu un psiholoģiskajiem 
aspektiem, to piemērošanu un patstāvīgas mācīšanās prasmes; 

- sniegt informācijas ieguves, atlases un apstrādes, projektu izstrādes un īstenošanas, 
jaunrades, pētniecības, organizācijas un kvalitātes vadības prasmes; 

- sniegt izpratni par profesionālo ētiku, korporatīvo sociālo atbildību un nozares projektu 
īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

- attīstīt komunikatīvās prasmes, patstāvīgā darba un komandas darba prasmes, motivāciju 
tālākizglītībai; 

- mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot studiju programmu, studiju kursu saturu un studiju 
organizācijas formas, kas nodrošina augstu studiju kvalitāti; 

- kursu apguvē lietot metodes, kas nodrošina studentu personības izaugsmi un veicina karjeras 
izglītību; 

- īstenot sadarbību ar absolventiem, darba devējiem un prakšu vadītājiem uzņēmumos, 
paplašinot studentu prakšu iespējas un sekmējot sagatavošanu praktiskai profesionālajai 
darbībai; 
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- veicināt fakultātes akadēmiskā personāla radošā un zinātniskā potenciāla attīstību, 
profesionālās kompetences un kvalifikācijas uzturēšanu un pilnveidošanu;  

- nodrošināt, ka programmas īstenošanā darbojas docētāji ar doktora un maģistra grādu 
ekonomikā un biznesa vadībā, kā arī pieredzējuši praktiķi- nozares speciālisti un eksperti 
Latvijā un ārvalstīs, atbilstoši programmas saturam;   

- nodrošināt pietiekamu pētniecības īpatsvaru studijās, iesaistot lietišķo pētījumu veikšanā 
studentus; 

- motivēt studentus profesionālai tālākai izglītībai un mūžizglītībai; 
- efektīvi izmantot augstskolas materiāli tehnisko bāzi, sadarbību ar vispārējo un akadēmisko 

personālu programmas  studiju kvalitātes paaugstināšanā;  
- nodrošināt starptautisko sadarbību ar ES augstskolām docētāju un studējošo mobilitātes 

veicināšanā;  
- veicināt augstākās izglītības un augstskolas prestiža celšanu reģionā, sadarbojoties ar 

uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām; 
 
1.3. Studiju rezultāti 
 

Programmas īstenošanas rezultātā ir sagatavoti augsti kvalificēti uzņēmumu un iestāžu vadītāji, kas 
apguvuši biznesa vadības  realizācijas, organizācijas un vadības principus, kā arī sagatavoti  biznesa  
vadības speciālisti, kuri ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. 
Studiju rezultātā absolventiem ir tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra 
programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmā. 
 
2.  Studiju programmas vispārējs raksturojums 
 
 Studiju programmas nosaukums - “Biznesa vadība“. Programma nodrošina otrā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību, t.i., profesionālā bakalaura grādu biznesa vadībā un uzņēmumu un iestāžu 
vadītāja kvalifikācijas ieguvi (Iegūstamās kvalifikācijas kods: 1210 Uzņēmuma un iestādes 
vadītājs). 
Nosacījumi studiju uzsākšanai  
Pilna laika studijās uzņem studentus ar pabeigtu vidējo izglītību un nokārtotiem centralizētajiem 
eksāmeniem matemātikā un svešvalodā. 
Nepilna laika studijās uzņem personas ar pabeigtu vidējo izglītību un nokārtotiem centralizētajiem 
eksāmeniem matemātikā un svešvalodā. 
Imatrikulācijas noteikumi 
Uzņemšanas noteikumus izstrādā ViA Studiju, zinātņu un starptautiskās sadarbības departaments un 
tos apstiprina ViA Senāts. Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē pilna laika studijām studenti 
tiek imatrikulēti pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem konkursa kārtībā, reflektantiem iesniedzot 
vidējo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu un noslēdzot studiju līgumu. Nepilna laika studiju 
programmā imatrikulācija notiek uz vidējās izglītības dokumentu pamata. 
 Studiju apjoms un ilgums 
Studiju apjoms pilna laika studijās ir 160 kredītpunkti, studiju ilgums 8 semestri (4gadi). Studiju 
apjoms nepilna laika studijās tiek apgūts 10 semestros (5 gados).  
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Nosacījumi profesionālās kvalifikācijas ieguvei 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, t.i., profesionālā bakalaura grāda biznesa vadībā, un 
uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai: 

1. jāiegūst studiju programmā noteiktais minimālais kredītpunktu skaits atbilstoši MK 
noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmu (ne 
mazāk kā 160 KP); 

2. jāapgūst studiju kursi vismaz 110 KP apjomā; 
3. jāaizstrādā gada projekti vismaz 12 KP apjomā un jānokārto prakse vismaz 26 KP apjomā; 
4. jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs (12 KP), kas atbilst uzņēmumu un iestāžu vadītāja 

kvalifikācijas darbam. 
 
3. Studiju programmas organizācija 
3.1. Studiju programmas organizācija un izmaiņas kopš pēdējās akreditācijas  

 
Studiju programma tiek īstenota 4 gados pilna laika un 5 gados nepilna laika studiju formā. 
Studijas tiek realizētas pa semestriem - 8 semestri pilna laika un 10 semestri nepilna laika studijās. 
Pilna laika studijās semestrī studentam jāapgūst 20 kredītpunkti, nepilna laika studijās - 16 
kredītpunkti.Viens kredītpunkts atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam 
nedēļā un ietver 12 kontaktstundas, kuras veido: lekcijas (vismaz 45%); semināri, grupu darbi, 
projekti, praktiskās nodarbības (vismaz 50%); studenta patstāvīgās studijas (literatūras studijas, 
grupu uzdevumi, pētnieciskais darbs u.c.) attiecīgajā studiju kursā.  
Nepilna laika studijās ir izvēlēta tāda studiju forma, lai students sekmīgi varētu apvienot darbu ar 
mācībām: mācības ietver studentu patstāvīgo studiju darbu un nodarbības augstskolā, kuras notiek 1 
līdz 2 reizes mēnesī – piektdien un sestdien.  
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. 
Studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs ir nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa. Studiju kursu 
ietvaros studenti veic patstāvīgos darbus, raksta pārbaudes/ieskaites darbus. Studiju kursu ietvaros 
tiek izstrādāti patstāvīgie studiju darbi, kad students individuāli vai grupā izpēta noteiktu tēmu, 
sagatavo un prezentē ziņojumu. Ikviena studiju kursa noslēgumā studenti kārto rakstisku vai 
mutisku eksāmenu. 
Gada projekts un bakalaura darbs ir studentu patstāvīgs pētniecisks darbs. To izstrādes gaitā 
studenti izmanto dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas, parāda noteiktas 
profesionālās prasmes un iemaņas. Gada projektam un bakalaura darbam jāapliecina studenta spēja 
un prasme integrēt dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas, studiju procesā iegūtās 
prasmes un iemaņas, izmantot tās praktiskos pētījumos, izstrādāt ieteikumus pētījuma rezultātu 
ieviešanai praksē.  
(BV studentu izstrādāto bakalaura darbu galveno tematiku skatīt pielikumā Nr.6). 
 
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 
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darba vidi. Studiju programma paredz četras prakses – 1., 2., 3. kursā un pirmsdiploma praksi 
4.kursā pilna laika studijās un 2., 3., 4.kursā un pirmsdiploma praksi 5.kursā nepilna laika studijās.  
Dialogs starp docētājiem un studentiem ir īpaša studiju forma, kuras mērķis ir radīt darba vidi, ko 
raksturo koleģialitāte un savstarpēja sapratne, lai veicinātu iespējami optimālu docētāju zināšanu un 
prakstiskās pieredzes nodošanu studentiem. 
Studiju programmas īstenošanas gaitā izveidotās dialoga formas ir: 

- studentu iepazīstināšana ar detalizētiem studiju kursu aprakstiem; 
- studijas mazās grupās, kas ļauj sarunā vienlaikus iesaistīt ikvienu studentu;  
- patstāvīgo pētniecisko darbu un projektu aizstāvēšana un izvērtēšana kopā ar autoriem; 
- prakšu, gada projektu un bakalaura darbu publiska aizstāvēšana un izvērtēšana; 
- studentu aptauju organizēšana par studiju programmas kursiem; 
- individuālas konsultācijas. 

Izmaiņas kopš pēdējās akreditācijas 
 Izmaiņas BV studiju programmā notikušas saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.481. 
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (izmaiņas 
apstiprinātas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes domes sēdē 2011. gada 1.jūnijā). 
1. Ir precizēta programmas struktūra: 
Obligātās A daļas 106 kp apjomā ietilpst: 

• 20 kp – vispārizglītojošie kursi, 
• 36 kp – nozares teorētiskie pamatkursi 
• 12 kp – gada projekti, 
• 26 kp – prakses, 
• 12kp bakalaura darbs. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi tiek noteikti 34 kp apjomā. 
Nozares profesionālie izvēles kursi tiek noteikti 14 kp apjomā. 
 

Studiju programmas struktūra 
N.p.k. Studiju kursi Kred ītpunkti % 

1. Obligātā (A) daļa 106 66,25 
1.1. Vispārizglītojošie kursi 20 12,5 
1.2. Nozares teorētiskie pamatkursi  36 22,5 
1.3. Gada projekti 12 7,5 
1.4. Prakses 26 16,25 
1.5. Bakalaura darbs 12 7,5 
2. Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa) 34 21,25 
3 Nozares profesionālie izvēles kursi (B) daļa  14 8,75 
4 Brīvās izvēles (C) daļa 6 3,75 
 Kopā 160 100 

 
2. Izstrādāts jauns studiju kursu plānojums pa semestriem pilna un nepilna laika studiju formām. 
3. Izmaiņas studiju programmas saturā saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu un jaunākajām attīstības tendencēm nozarē: 
1) Studiju saturā vairs nav specializācijas izvēle. 
2) Veikta studiju kursu satura un nosaukumu precizēšana: 

• Apvienojot kursus Pētījumu metodoloģija (2kp) un Ievads zinātniskajā darbā (2kp) izveidots 
kurss Pētījumu metodoloģija  4kp apjomā; 

• Apvienojot kursus Komerctiesības (2kp), Saimnieciskās tiesības (2kp) un Darba tiesības 
(2kp), izveidots kurss Uzņēmējdarbības tiesības 4kp apjomā; 
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• Apvienojot kursus Statistika (2kp) un Datorizētā informācijas apstrāde (2kp) izveidots kurss 
Statistika un datorizētā informācijas apstrāde 4kp apjomā; 

• Apvienojot kursus Finanšu grāmatvedība (4kp) un Grāmatvedības datorizētā uzskaite (4kp) 
izveidots kurss Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas 6kp apjomā; 

• Kursa Uzņēmumu stratēģijas, attīstība un inovācijas nosaukums mainīts uz Stratēģiskā 
vadšana 

3) Izstrādāts jauns obligātais studiju kurss (A) daļa: 
• Ekonomikas vēsture 2kp apjomā; 

4) Izstrādāti jauni nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa): 
• Kvalitātes vadības sistēmas 2kp apjomā; 
• Investīciju un risku vadība 4kp apjomā. 

Izstrādāts jauni nozares profesionālie izvēles kursi (B daļa): 
• Audits 2kp; 
• Organizācijas kultūras menedžments-emocionālā dimensija 2kp; 
• Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā 2kp; 
• Starptautiskie biznesa darījumi 2kp; 
• Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā 2kp. 
• Biroja darba organizācija 2kp. 

No studiju programmas satura ir izņemts C daļas kursu piedāvājums – brīvās izvēles (C daļas) kursi 
tiek piedāvāti no citu fakultāšu, BVEF docētāju vai vieslektoru piedāvātajiem kursiem. 
 
Izmaiņas studiju programmas struktūrā skat. Pielikumā nr.12 

 

 
3.2.  Studiju programmas izvērt ējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona un ViA interešu 
viedokļa  
 
Studiju programmas „Biznesa vadība" realizācijas nepieciešamību nosaka valsts un reģiona 
ekonomiskā attīstība un integrācija ES tirgū. Mainīgā biznesa vide izvirza jaunas prasības 
uzņēmējiem un vadītājiem, notikušās pārmaiņas prasa atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas 
biznesa vadības jomā. Aktualitāti nosaka arī Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 
(MK 2010 24.03.), Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007.- 
2013. (MK 28.06.2007.), Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu 
investīciju piesaistes pamatnostādnes 2010.- 2016. gadam(MK 19.06.2009.), Koncepcija par 
mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem (MK 2009. 30.10.). 
Studiju programmai ir īpaša loma Vidzemes reģiona attīstībā, jo sagatavo nepieciešamos biznesa 
vadības speciālistus reģiona uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī veicina privātā 
biznesa uzsākšanu un attīstību. Augstākās izglītības ieguves nodrošināšana reģionā ir saistīta ar 
zemākām izmaksām, tādejādi dodot iespēju studēt un iegūt izglītību plašākam reģiona iedzīvotāju 
lokam. 
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Īpaši nozīmīga ir iespēja izmantot nepilna laika studiju formu, kas ļauj apvienot darbu ar mācībām, 
ekonomēt naudu un laiku. Programmas realizēšana ir viens no faktoriem, kas ne tikai neļauj aizplūst 
no reģiona intelektuālajam kapitālam, bet vairo to.  
ViA ir izveidojusies laba sadarbība ar darba devējiem, piemēram, „Valmieras stikla šķiedra”, 
„Valpro”, „Metāla alianse”, „Swedbank”, „Valmieras piens” un citiem, par ko liecina noslēgtie 
prakses līgumi, ieinteresētība studiju programmas īstenošanā un materiālajā atbalstā. Studiju 
programma dod iespēju apgūt profesionālās zināšanas un sekmīgi konkurēt darba tirgū. 
Programmas īstenošanā tiek iesaistīti augsti kvalificēti mācību spēki, kas palielina Valmieras, visa 
Vidzemes reģiona intelektuālo kapacitāti un padara par pievilcīgu vidi aktīvai uzņēmējdarbībai un 
tālākām investīcijām, tajā skaitā arī Vidzemes Augstskolā. Tas ir viens no sekmīgas, sabalansētas 
reģionu ekonomiskās attīstības priekšnosacījumiem. 
Studiju programma saskan ar Vidzemes Augstskolas stratēģiju, kur uzsvērta teorētisko zināšanu un 
praktisko iemaņu integrācija studiju procesā, cieša sadarbība studiju procesā ar augsta līmeņa nozaru 
profesionāļiem kā Latvijā, tā, jo sevišķi Vidzemes reģionā, uz individuālu pieeju studējošiem uz 
radošumu un izcilību vērsta studiju darba koncepcija, starptautiskās studiju un praktiskās pieredzes 
integrācija studiju procesā. 
 
3.3.  Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma  
 
Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas stratēģiskais mērķis ir - dinamiski attīstīt Latvijas 
augstāko izglītību, lai tā būtu saglabājusi savu nacionālās attīstības raksturu, un lai iegūtie grādi un 
diplomi būtu saprotami un atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan izglītības turpināšanai Eiropā.  
ViA realizē iegūstamo augstāko izglītību atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 
galvenajām nostādnēm. 
Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma Latvijā ir izveidota divās pakāpēs: 
licencēšana un akreditācija. MK 2006. gada 2. maija noteikumi nr.821 „Augstskolu, koledžu un 
augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība” paredz, ka pēc akreditācijas uz sešiem 
gadiem, programma turpina katru gadu iesniegt pašnovērtējuma ziņojumu. Augstākās izglītības 
kvalitātes nodrošināšanas sistēma Latvijā tiek īstenota sekojošā veidā: 

- Licencēšana   
- Akreditācija  

      - Pašnovērtējuma ziņojumi 
      - Pārakreditācija 

Licencēšana un akreditācija ir iedibinājusi ViA izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamatu, 
taču ir aktuāli, lai šī sistēma tiktu saistīta un orientēta ne vien uz sagatavošanos ārējam 
novērtējumam, bet paredzētu arī visu augstskolas iekšējo procesu kvalitatīvu vadību, aktīvi iesaistot 
visas augstskolas struktūrvienības izglītības procesa nodrošināšanā. ViA kvalitātes novērtējumu 
apliecina 2010. gada 5. oktobrī Vidzemes Augstskolai piešķirtā Eiropas Komisijas Diploma 
pielikuma Atzinības zīme. 

 



 

EK piešķirtā Diploma Pielikuma atzinības 
zīme izceļ un atzīmē tās augstskolas, 
kurām veiksmīgi ir izdevies ieviest savā 
studiju procesā Eiropas vienoto 
kredītpunktu sistēmu (ECTS) un Diploma 
pielikumus. Atzinības zīme ir arī garantija 
studentiem, ka „to ir pārbaudījuši Eiropas 
līmeņa eksperti un tas apliecina iegūtā 
grāda caurspīdīgumu un studiju 
programmu orientāciju uz starptautisku 
pieredzi.” Šādu Diploma Pielikumu bez 
maksas saņem visi ViA beidzēji latviešu 
un angļu valodā. 

ViA kvalit ātes nodrošināšanas sistēma aptver visus ViA studiju īstenošanas  procesus. 
ViA vadības mērķis ir nodrošināt iekšējo procesu caurskatāmību un darbību veikšanu 
atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū 
pieprasītus speciālistus, kas ir prasmīgi profesionāļi ar augstu ētisko vērtību izpratni.  

Biznesa vadības programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas Latvijas un 
starptautiskajā augstākās izglītības un Vidzemes Augstskolas vidē, kuru reglamentē: 

- LR augstākās izglītības sistēma un normatīvie akti 
- Eiropas augstākās izglītības (Boloņas) prasības 
- ViA stratēģiskie un operatīvie mērķi 
- ViA senāta lēmumi 
- ViA iekšējie normatīvie dokumenti 
- Studiju programmas mērķi un saturs 
- Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes iekšējie dokumenti 
- ViA budžets. 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ietver: 
Programmas organizāciju 

- Programmas mērķi 
- Sagaidāmie rezultāti 
- Reflektanti 
- Absolventi 
- Mārketings 
- Programmas saturs 
- Studiju metodes un formas 
- Prakšu organizācija 
- Pārbaudes (vērtēšana) 

Programmas nodrošinājumu 
- Uzņemšana (atlase) 
- Akadēmiskais personāls 
- Materiāli tehniskā bāze 
- Finanses 
- Mācīšanas metodes 
- Vērtēšanas metodes 
- Studējošo personības attīstīšana 
- Starptautiskās studijas un prakses 
- Sadarbība ar darba devējiem 
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Programmas rezultāti 
- Bakalauru darba vērtējums 
- Absolventu karjeras iespējas 
- Atsauksmes no absolventiem un darba devējiem 
- Programmas reputācija 

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai pastāv sekojoši 
mehānismi:  

- studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze (kursu novērtēšanas 
anketas);  

- programmas iekšējie kvalitātes auditi (pēdējais audits veikts laika periodā no 2010. 
gada oktobra- līdz 2011. gada martam;  

- studiju programmas ikgadējais pašnovērtējums; 
- pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana (katru gadu pirms 

pašnovērtējuma ziņojuma sniegšanas); 
- studējošo snieguma novērtēšana un analīze (katru gadu pēc bakalauru darbu 

aizstāvēšanas un periodiski pēc gada projektu un prakšu aizstāvēšanas); 
- absolventu kvalitātes novērtēšana; 
- darba devēju (prakšu vadītāju) novērtējums (prakšu vadītāju un darba devēju 

atsauksmes); 
- ārējo akreditāciju novērtējums  
- valsts pārbaudījumu komisijā darbojošos nozares profesionāļu atsauksmes 

Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieņemti tādi rādītāji kā studējošo 
apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa konkurētspēja darba tirgū 
(zināšanu un prasmju pielietošana profesionālajā darbībā), akreditācijas (pēdējā 
akreditācija tika veikta 2006. gadā. Akreditācijas komisijas 2005.gada 14.decembra sēdes 
lēmums Nr.955, akreditācijas lapa Nr.033 – 917 ), uzņemšanas un absolvēšanas rādītāji, 
finanšu rādītāji u.c. Studējošie kvalitātes nodrošināšanas procesā tiek iesaistīti ar 
atgriezeniskās saites palīdzību (anketēšana, tikšanās u.tml.), piedaloties BVEF domes 
darbā, bet darba devēji un nozares profesionāļi darbojas valsts pārbaudījumu komisijās. 
Programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos vadības līmeņos. Stratēģisko kvalitātes kontroli 
īsteno ViA Senāts, akadēmiskais un zinātņu prorektors, studiju programmas direktors,  bet 
administratīvo - Studiju, zinātņu un starptautiskās sadarbības departaments, Biznesa 
vadības un ekonomikas fakultātes Dome, dekāns un studiju programmas direktors. 
Kvalitāte tiek vērtēta, pirmkārt, ViA Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes Domē. 
Tādēļ notiek regulāras programmas direktora tikšanās ar studentiem, kad tiek uzklausīti 
viņu priekšlikumi, aizrādījumi un ieteikumi studiju procesa uzlabošanai. Tiek organizētas 
studentu  aptaujas par visu studiju kursu saturu un docētāju darbu, kuras ļauj kopumā 
izvērtēt studiju programmas kvalitāti, kā arī administrācijas veikumu studiju procesa 
nodrošināšanā. Aptauju veic fakultāte. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas 
rezultātiem un to izvērtējumu. Pie programmas kvalitātes novērtējuma tiek ņemts vērā 
studentu prakses vadītāju novērtējums par studentu darbu uzņēmumos, kā arī darba devēju 
un absolventu aptaujas. ViA notiek fakultāšu dekānu un programmu direktoru sanāksmes, 
kuras tiek atspoguļoti programmu kvalitātes nodrošinājuma aktuālie jautājumi. 
Studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā svarīga loma ir tā internacionalizācijai. Mācību 
spēku apmaiņa ir viens no svarīgākajiem studiju kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem. 
ViA patstāvīgi strādā vieslektori no ārvalstīm, dodot studentiem iespēju iepazīt dažādus 
apmācības stilus. Ar dažādu fondu un programmu palīdzību daudzi ViA docētāji un 
administrācijas darbinieki piedalījušies kursos un semināros, kas saistīti ar jaunām studiju 
vadības un apmācības metodēm, pārvaldes formām, moderno tehnoloģiju izmantošanu 
studijās u.c. 
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Studiju programma, tās izmaiņas tiek apstiprinātas fakultātes Domes sēdē. Lēmumu par 
studiju programmas darbības uzsākšanu pieņem ViA Senāts. Par studiju programmas 
īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Izmaiņas studiju 
programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas direktora, fakultātes docētāju, kā arī 
pēc studējošo ierosinājuma. Visas izmaiņas tiek apstiprinātas fakultātes Domē.  
 
 4.  Studiju programmas struktūras un satura raksturojums 
 
Studentam, apgūstot biznesa vadības studiju programmu, jāiegūst 160 kredītpunkti (KP). 
Viens kredītpunkts atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam nedēļā 
un ietver 12 kontaktstundas vai 1 prakses nedēļu. Nepilna laika studijās viens kredītpunkts 
ietver 5 kontaktstundas vai 1 prakses nedēļu.  
(Programmas saturu skatīt pielikumā Nr.1). 
 
4.1.  Studiju programmas struktūra 

 
N.p.k. Studiju kursi Kred ītpunkti % 

1. Obligātā (A) daļa 106 66,25 
1.1. Vispārizglītojošie kursi 20 12,5 
1.2. Nozares teorētiskie pamatkursi  36 22,5 
1.3. Gada projekti 12 7,5 
1.4. Prakses 26 16,25 
1.5. Bakalaura darbs 12 7,5 
2. Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa) 34 21,25 
3 Nozares profesionālie izvēles kursi (B) daļa  14 8,75 
4 Br īvās izvēles (C) daļa 6 3,75 
 Kopā 160 100 

 
Obligātajā – A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, 
kas ietver zināšanas un prasmes par informācijas tehnoloģiju pielietojumu, mācību 
prakses, gada projekti un bakalaura darbs. Studiju kursi nodrošina biznesa vadībā 
nepieciešamo teorētisko zināšanu apguvi, attīsta sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās iemaņas. 
Obligātās izvēles – B daļā iekļauti nozares profesionālās specializācijas studiju kursi, kas 
ļauj programmas A daļā apgūtās zināšanas integrēt un pielietot profesionālā jomā. 
Nozares profesionālās izvēles  B daļā iekļautie  izvēles kursi ietver nozares aktualitātes un 
attīstības tendences starpnozaru kontekstā, atbilstoši mainīgajai biznesa videi Latvijā un 
pasaulē. Šos kursus, galvenokārt, vada nozares profesionāļi. Studentiem tiek piedāvāti arī 
ārzemju vieslektoru lasītie kursi. 
Brīvās izvēles – C daļas studiju kursos tiek piedāvātas iespējas apgūt vairākas 
svešvalodas, studiju kursus komunikācijas prasmju pilnveidošanai, kursus starptautisko 
politisko un ekonomisko attiecību, mākslas un kultūras jomā (citu ViA bakalauru 
programmu piedāvātie kursi).  
 
4.2.  Studiju programmas saturs 

 
 Studiju programmas saturs nodrošina sekojošu profesionālo kompetenci – 
zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešamas profesionālās darbības 
veikšanai: 
 

- spēju parādīt uzņēmējdarbības vadības būtiskajām funkcionālajām sfērām 
atbilstošas pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, 

- parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,  
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- spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas; 
- prasmi informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē; 
- jaunrades, pētniecības, organizāciju un kvalitātes vadības prasmes; 
- spēju pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadībā 
- zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā; 
- izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un 

sabiedrību; 
- sociālās prasmes: komunikācija, patstāvīgais darbs, komandas darbs; 
- spēju patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi,  
- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot 

citus cilvēkus, 
      motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai. 

 
 Studiju programmas saturu veido kursi, kuru apjoms ir 2 - 4 KP. Katru studiju gadu veido 
8 - 10 kursi, mācību prakses un gada projekta izstrāde. Pilna laika studijās semestrī tiek 
apgūti kursi 20 KP apjomā. Pilna laika studentiem mācību prakse ir pēc 1., 2., 3. kursa, bet 
studiju noslēgumā 4.kursā studenti iziet pirmsdiploma praksi, izstrādā un aizstāv 
bakalaura darbu. 
 Nepilna laika studentiem studiju programmas kursi ir sadalīti 10 semestros, katrā semestrī 
tiek apgūti kursi 16 KP apjomā. Nepilna laika studijās viens kredītpunkts ietver 5 
kontaktstundas. Mācību prakses ir 2., 3., 4. kursā, studiju noslēgumā 5.kursā students veic 
pirmsdiploma praksi, izstrādā un aizstāv bakalaura darbu. 
(Pilna un nepilna laika studiju plānu skatīt pielikumā Nr.2 un 3) 
 
4.3.  Studiju programmas īstenošanas  plāns pilna un nepilna laika studijās 
 

� Pilna laika studijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Vispārizglītojošie kursi – 
16 KP 

Vispārizglītojošie  
kursi – 4 KP 

  

Nozares teorētiskie 
pamatkursi – 18 KP 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi – 18 KP 

  

 
 

Nozares profesionālie 
specializācijas un izvēles 
kursi – 4 KP 

Nozares profesionālie 
specializācijas un izvēles 
kursi – 30 KP 

Nozares profesionālie 
specializācijas un izvēles 
kursi – 14 KP 

   Brīvās izvēles kursi – 6 KP 
Mācību prakse– 6KP Mācību prakse – 6 KP Mācību prakse – 6 KP Mācību prakse – 8 KP 

 

Gada projekts I (biznesa 
plāns) – 4 KP 
 
Gada projekts II – 4 KP 

Gada projekts III – 4 KP Bakalaura darbs – 12KP 

Kopā: 40 KP Kopā: 40 KP Kopā: 40 KP Kopā: 40 KP 
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� Nepilna laika studijas 

 

 
4.4.  Studiju programmas salīdzinājums ar ES valstu līdzīgām studiju  
programmām. 
 
Profesionālā bakalaura studiju programma tiek salīdzināta ar divu Eiropas augstskolu 
studiju programmām, kas ir akreditētas pēc EQUIS un EPAS prasībām, t.i. Amsterdamas 
Universitātes (University of Amsterdam) studiju programma “Ekonomika un bizness” 
(“Economics and Business”) un Manheimas universitāte  (University of Manheim) studiju 
programma “Uzņēmējdarbības vadība” (“Betriebswirtschaftslehre”).  
 
 
Vidzemes Augstskolas programmas Biznesa vadība un Amsterdamas Universitātes 

programmas Ekonomika un bizness salīdzinājums 
 

Vidzemes Augstskola Amsterdamas Universitāte 
Nr.p.k. Studiju kursa 

nosaukums 
ECTS ECTS Studiju kursa nosaukums 

1. Angļu valoda 
uzņēmējdarbībā 

6   

2. Matemātika  6 9 Matemātika 
3. Ekonomikas vēsture 3 5 Ekonomikas teorijas vēsture un 

Nīderlande 
4. Pētījumu metodoloģija 6 5 

5 
5 

Ievads akadēmiskajā pētījumā 
Kvalitatīvās pētījumu metodes 
Kvantitatīvās pētījumu metodes 

5. Uzņēmējdarbības tiesības 6 5 Regulēšana, regulēšanas ietekmes 
novērtējums 

6. Ievads filozofijā 3   
7. Ievads uzņēmējdarbībā  6 5   
8. Bizness un ētika 3   
9 Projektu vadība 3   
10. Mārketings 6 5 Mārketings 
11. Organizāciju pārvaldība 6 6 Organizācija un vadība 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5.gads 

Vispārizglītojošie 
kursi – 14 KP 

 
Vispārizglītojošie 
kursi – 6 KP 
 

   

Nozares teorētiskie 
pamatkursi – 18 KP 

 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi – 14KP 
 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi – 4 KP 

  

 
 

Nozares 
profesionālie 
specializācijas un 
izvēles kursi– 2 KP 

Nozares 
profesionālie 
specializācijas un 
izvēles kursi– 18 KP 

Nozares profesionālie 
specializācijas un 
izvēles kursi – 20 KP 

Nozares 
profesionālie 
specializācijas un 
izvēles kursi – 8 KP 

   
Brīvās izvēles kursi 
– 2 KP 

Brīvās izvēles kursi 
– 4 KP 

 
Mācību prakse–    
6 KP 

Mācību prakse –  
6 KP 

Mācību prakse – 
6 KP 

Mācību prakse –  
8 KP 

 
Gada projekts 
I(biznesa plāns) –   4 
KP 

Gada projekts II – 
 4 KP 

Gada projekts III – 
 4 KP 

Bakalaura darbs –  
12 KP 

Kopā: 32 KP Kopā: 32 KP Kopā: 32 KP Kopā: 32 KP Kopā: 32 KP 
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Nr.p.k. Studiju kursa 
nosaukums 

ECTS ECTS Studiju kursa nosaukums 

 12 Mikroekonomika 6 7 Mikroekonomika 
13 Makroekonomika 6 7 Makroekonomika 
14 Statistika un datorizēta 

informācijas apstrāde 
6 5 

5 
Informācijas vadīšana 
Statistika 1 

15 Finanšu grāmatvedība un 
informatīvās sistēmas 

9 15 
5 

Finanšu grāmatvedība 
Biznesa informācijas vadīšana 

16 Vadības psiholoģija 6 5 Organizāciju psiholoģija 
17 Starptautiskā ekonomika 3 5 Eiropas ekonomikas integrācija 
 Gada projekti 3 x 6 5 Projekts 1 Literatūras apskats 

Projekts2 Empīriskais pētījums 
Projekts 3 Akadēmiskais pētījums 

 Prakses 3x 9+12   
 Bakalaura darbs 18 5 

10 
Bakalaura darba seminārs 
Bakalaura darbs 

18 Mārketinga stratēģijas 6 5 Mārketinga vadīšana 
19 Vadības grāmatvedība 6 9 Vadības grāmatvedība 
20 Loģistika 6 5 Operāciju vadīšana biznesa studijām 
21 Kvalitātes vadības sistēmas 3   
22 Cilvēkresursu vadība 6 5 Cilvēkresursu vadība 
23 Investīciju un risku vadība 6 5 Investīciju stratēģija un organizācija 
24 Stratēģiskā vadība 6 5 

5 
5 

Ilgtermiņa attīstības vadīšana 
Stratēģiskās vadzinības  
Stratēģijas kreatīvai ražošanai 

25 Finanšu vadība 6 5 
5 

Finanses 
Uzņēmuma finanšu vadība 

26 E-komercija 3   
27 Biroja darba organizācija 3   
28 Starptautiskie norēķini 3   
29 Audits 3   
30 Organizācijas kultūras 

menedžments –  
emocionālā dimensija 

3   

31 Nodokļu sistēma un 
likumdošana Latvijā 

3   

32 Starptautiskie biznesa 
darījumi 

3   

33 Nekustamā īpašuma tirgus 
Latvijā 

3   

 34 Brīvās izvēles kursi   9   
35   5 Organizācija un vide 
36   5 Situāciju analīze komercdarbībā 
37   7 Praktikums : Akadēmiskās prasmes 
38    5 Pārejas ekonomika 
39    5 Tehnoloģiju vadīšana 
 Kopā 240 180  
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Vidzemes Augstskolas programmas Biznesa vadība un Manheimas Universitātes 

programmas Uzņēmējdarb ība salīdzinājums 
 

Vidzemes Augstskola Manheimas Universitāte 
Uzņēmējdarb ība 

Nr.p.k. Studiju kursa 
nosaukums 

ECTS ECTS Studiju kursa nosaukums 

1. Angļu valoda 
uzņēmējdarbībā 

6  Svešvalodu kompetences 1 
Svešvalodu kompetences 2 

2. Matemātika  6  Matemātika ekonomistiem 
Finanšu matemātika 
Matemātiskā analīze 

3. Ekonomikas vēsture 3   
4. Pētījumu metodoloģija 6   
5. Uzņēmējdarbības tiesības 6  Civiltiesības un uzņēmējdarbības 

tiesības 1 
Civiltiesības un uzņēmējdarbības 
tiesības 2 

6. Ievads filozofijā 3   
7. Ievads uzņēmējdarbībā  6  Uzņēmējdarbība 
8. Bizness un ētika 3   
9 Projektu vadība 3   
10. Mārketings 6  Mārketings 1 
11. Organizāciju pārvaldība 6  Menedžments 1 

 
 12 Mikroekonomika 6  Mikroekonomika 
13 Makroekonomika 6  Tautsaimniecības pamati 
14 Statistika un datorizēta 

informācijas apstrāde 
6  Statistika 

Ekonomikas informātika 3 
15 Finanšu grāmatvedība un 

informatīvās sistēmas 
9  Grāmatvedība 

Ekonomika informātika 
16 Vadības psiholoģija 6   
17 Starptautiskā ekonomika 3   
 Gada projekti 3 x 6   
 Prakses 3x 9+12   
 Bakalaura darbs 18  Bakalaura darbs 
18 Mārketinga stratēģijas 6  Mārketings 2 
19 Vadības grāmatvedība 6  Iekšējā un ārējā grāmatvedība 
20 Loģistika 6   
21 Kvalitātes vadības sistēmas 3   
22 Cilvēkresursu vadība 6   
23 Investīciju un risku vadība 6   
24 Stratēģiskā vadība 6  Menedžments 2 
25 Finanšu vadība 6  Finanšu menedžments1 

Finanšu menedžments 2 
 Izvēle 14 kp no sekojošiem 

kursiem: 
   

26 E-komercija 3   
27 Biroja darba organizācija 3   
28 Starptautiskie norēķini 3   
29 Audits 3   
30 Organizācijas kultūras 

menedžments –  
emocionālā dimensija 

3   

31 Nodokļu sistēma un 
likumdošana Latvijā 

3  Nodokļi 

Nr.p.k. Studiju kursa ECTS ECTS Studiju kursa nosaukums 
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nosaukums 
32 Starptautiskie biznesa 

darījumi 
3   

33 Nekustamā īpašuma tirgus 
Latvijā 

3   

34 Brīvās izvēles kursi   9   
35    Ražošana 
36    Prezentāciju prasme un retorika 
37     Starptautiskās kultūras studijas 
38     Juridiskā domāšana 
 Kopā 240 180  

Salīdzinot Vidzemes Augstskolas studiju programmu ar Amsterdamas Universitātes (AU) 
programmu un Manheimas universitāte (MU) programmu ir konstatētas šādas 
kopsakarības un atšķirības: 
 

Kopsakarības Atšķir ības 
� Visas minētās studiju programmas 

sagatvo speciālistus uzņēmējdarbības 
jomā, kas dod iespēju turpināt studijas 
maģistrantūrā;  

� visās studiju programmās ir obligātie 
studiju kursi, ierobežotās izvēles kursi 
un brīvās izvēles kursi;  

� galvenās studiju kursu grupas visās 
studiju programmās ir līdzīgas;  

� paredzēti studiju kursi, kas attīsta 
studentu spējas darboties 
uzņēmējdarbības vidē;  

� visās studiju programmās tiek izmantotas 
līdzīgas studiju metodes – studiju darbi, 
referāti, prezentācijas, eksāmeni;  

� paredzēti studiju kursi, kas nodrošina 
iespēju apgūt pētnieciskās un analītiskās 
prasmes;  

� bakalaura darbs ir galvenais zinātniski-
pētnieciskais darbs.  

 

� Studiju programmu ilgums ir 
atšķirīgs: Vidzemes Augstskola – 
4 gadi, bet AU - 3 gadi un MA- 3 
gadi;  

� studiju programmu apjoms ir 
atšķirīgs: Vidzemes Augstskola – 
240 ECTS kredītpunkti, bet AU 
un MA – 180 ECTS 
kredītpunkti;  

� AU un MU studiju programmu 
absolventi saņem akadēmisko 
bakalaura grādu uzņēmējdarbībā, 
ViA studiju programmas 
absolventi saņem bakalaura 
grādu un profesionālo 
kvalifikāciju;  

� AU studiju programmā 
profesionālā prakse nav obligāta, 
tā ir pēc izvēles, ViA studenti 
obligāti iziet praksi 26 nedēļas; 
MA studiju programmā prakse nav 
paredzēta 

� AU studiju programmā liels 
akcents tiek likts uz akadēmiski-
pētniecisko darbu, ViA studiju 
programma tiek veikti lietišķie 
pētījumi;  

� Vidzemes Augstskolas studiju 
programmas studiju kursi pārsvarā 
ir šaurākās specializācijas, 
savukārt AU un MU programmā 
studiju kursi ir plašāki, līdz ar to 
studiju kursu skaits AU un MU ir 
mazāks.  
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4.5.           Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas augstskolām 
 

Vidzemes Augstskolas programmas Biznesa vadība un Banku Augstskolas 
programmas Uzņēmējdarb ības vadība salīdzinājums 

 
Vidzemes Augstskola Biznesa vadība Banku Augstskola Uzņēmējdarb ības 

vadība 
Nr.p.k Studiju kursa nosaukums KP KP Studiju kursa nosaukums 
1. Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 4 

6 
Lietišķā angļu/ vācu valoda 
Speciālā lietojuma angļu/ vācu valoda 

2. Matemātika  4 5 Matemātika 
3. Ekonomikas vēsture 2   
4. Pētījumu metodoloģija 4 2 Ievads studijās 
5. Uzņēmējdarbības tiesības 4 7 Komerctiesības 
6. Ievads filozofijā 2 2 Filozofija 
7. Ievads uzņēmējdarbībā  4 8 Uzņēmējdarbība 
8. Bizness un ētika 2   
9 Projektu vadība 2 4 Projektu vadīšana 
10. Mārketings 4 2 Mārketings 1 
11. Organizāciju pārvaldība 4 5 Vadībzinības 
 12 Mikroekonomika 4 4 Mikroekonomika 
13 Makroekonomika 4 3 Makroekonomika 
14 Statistika un datorizēta 

informācijas apstrāde 
4 4 

3 
Informātika 
Statistika 

15 Finanšu grāmatvedība un 
informatīvās sistēmas 

6 7 Finanšu grāmatvedība un nodokļi 

16 Vadības psiholoģija 4 2 Vadības psiholoģija 
17 Starptautiskā ekonomika 2   
18 Gada projekti 3 x 4  Kursa darbs Biznesa plāns 

Kursa darbs 
Inovāciju projekts/lietišķais pētījums 

19 Prakses 3x 6+12 26 prakse 
20 Bakalaura darbs 12 12 Valsts pārbaudījums, bakalaura darbs 
21 Mārketinga stratēģijas 4   
19 Vadības grāmatvedība 4   
21 Loģistika 4   
23 Kvalitātes vadības sistēmas 2   
24 Cilvēkresursu vadība 4 4 Personāla vadīšana 
25 Investīciju un risku vadība 4   
26 Stratēģiskā vadība 4 5 Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana 
27 Finanšu vadība 4 7 Finanšu vadība 
28 E-komercija 2   
29 Biroja darba organizācija 2   
30 Starptautiskie norēķini 2   
31 Audits 2   
32 Organizācijas kultūras 

menedžments –  
emocionālā dimensija 

2   

33 Nodokļu sistēma un 
likumdošana Latvijā 

2   

34 Starptautiskie biznesa darījumi 2   
35 Nekustamā īpašuma tirgus 

Latvijā 
2   

  Brīvās izvēles kursi   6   
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Nr.p.k 

 
 
Studiju kursa nosaukums 

 
 
ECTS 

 
 
ECTS 

 
 
Studiju kursa nosaukums 

   2 Vadības informatīvās sistēmas 
   1 Civilā un darba aizsardzība 
   6 Lietišķā komunikācija 
    2 Socioloģija 
 Kopā 160 160  

 
Salīdzinot abu augstskolu programmas, var secināt, ka tās ir līdzīgas, Dažos studiju kursos 
ir atšķirīgs kp apjoms, taču tas ir pamatoti, jo arī studiju programmu mērķi un uzdevumi 
atšķiras. Kurss uzņēmējdarbība BA ir plašāks nekā ViA, kurai savukārt ir vairāki ar 
uzņēmējdarbību saistīti kursi programmas profesionālās specializācijas kursos, kuri nav 
BA. 
 

Vidzemes Augstskolas programmas Biznesa vadība un Rēzeknes augstskolas 
programmas Uzņēmējdarb ība salīdzinājums 

Vidzemes Augstskola Rēzeknes augstskola Uzņēmējdarb ība 
Nr.p.k. Studiju kursa nosaukums KP KP Studiju kursa nosaukums 
1. Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 2 

2 
Svešvaloda uzņēmējdarbībā 
Svešvaloda uzņēmējdarbība 

2. Matemātika  4 4 Matemātika 
3. Ekonomikas vēsture 2   
4. Pētījumu metodoloģija 4   
5. Uzņēmējdarbības tiesības 4 4 Darba un komerctiesības 
6. Ievads filozofijā 2   
7. Ievads uzņēmējdarbībā  4 2 Ievads uzņēmējdarbībā 
8. Bizness un ētika 2 2 Biznesa ētika 
9 Projektu vadība 2 2 Projektu vadība 
10. Mārketings 4 4 Tirgzinība 
11 Mikroekonomika 4 4 Mikroekonomika 
12 Makroekonomika 4 4 Makroekonomika 
13 Statistika un datorizēta 

informācijas apstrāde 
4 3 

2 
Informātika 
Statistika1, statistika 2 

14 Finanšu grāmatvedība un 
informatīvās sistēmas 

6 4 Grāmatvedības teorija 

15 Vadības psiholoģija 4 2 
2 

Psiholoģija 
Vadības psiholoģija 

16 Starptautiskā ekonomika 2 4 Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības 

17 Gada projekti 3 x 4 2 
2 
2 

Studiju darbs 
Studiju darbs 
Studiju darbs 

18 Prakses 3x 6+12 26 Profesionālā prakse 
19 Bakalaura darbs 12 12 Valsts eksāmens, Diplomdarbs 
20 Mārketinga stratēģijas 4   
21 Vadības grāmatvedība 4   
22. Organizāciju pārvaldība 4 4 Organizāciju pārvaldība 
23 Loģistika 4   
24 Kvalitātes vadības sistēmas 2 2 Vispārējās kvalitātes vadība 
25 Cilvēkresursu vadība 4 2 Personālvadība 
26 Investīciju un risku vadība 4   
27 Stratēģiskā vadība 4 2 Uzņēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 
28 Finanšu vadība 4 2 

2 
Uzņēmējdarbības analīze 
Uzņēmējdarbības plānošana 

29 E-komercija 2   
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Nr.p.k. Studiju kursa nosaukums ECTS ECTS Studiju kursa nosaukums 
30 Biroja darba organizācija 2 2 Lietvedība 
31 Starptautiskie norēķini 2   
32 Audits 2   
33 Organizācijas kultūras 

menedžments –  
emocionālā dimensija 

2   

34 Nodokļu sistēma un 
likumdošana Latvijā 

2   

35 Starptautiskie biznesa 
darījumi 

2   

36 Nekustamā īpašuma tirgus 
Latvijā 

2   

37 Brīvās izvēles kursi   6   
38   2 Civilā aizsardzība 
39   2 Socioloģija 
 Kopā 160 160  

 
Salīdzinot abu augstskolu programmas, var secināt, ka tās ir līdzīgas. Dažos studiju kursos 
ir atšķirīgs KP apjoms, taču kopumā abu studiju programmu kopapjoms ir 160 kp. 
Būtiskākās atšķirības ir pētnieciskā darba apjomos- Vidzemes Augstskolā pētnieciskajam 
darbam atvēlēti 12 KP, bet Rēzeknes Augstskolā 6 KP un personālvadības un stratēģiskās 
vadības kursu apjomos, kur Vidzemes Augstskolai paredzēts lielāks kredītpunktu apjoms, 
salīdzinot ar Rēzeknes Augstskolu.  
 
5. Studiju rezultātu kontroles formas un vērt ēšanas sistēma  

 
Zināšanu novērtēšanai tiek lietota kumulatīvā vērtējuma metode desmit ballu sistēmā. 
Kumulatīvais novērtējums paredz studiju kursa gala vērtējuma veidošanos no vairākiem 
studenta patstāvīgajiem, pārbaudes darbiem, aktivitāšu novērtējuma nodarbībās. Visos 
studiju programmas kursos vidēji 40 - 60 % no kopējā vērtējuma studējošie iegūst 
semestra laikā, bet eksāmens veido pārējo vērtējuma daļu. Šāda pieeja mācību rezultātu 
novērtēšanā veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu, mazina nejaušību lomu gala 
vērtējumā. Studiju kursu noslēdz eksāmens. 
Gada projektus un prakses vērtē komisija, kurā ir docētāji vai pieaicināti speciālisti 
biznesa jomā. Gada projekti tiek vērtēti desmit ballu sistēmā, bet prakse - kā ieskaitīta vai 
neieskaitīta. 
Valsts pārbaudījuma (bakalaura darba) komisija tiek veidota pamatā no nozares 
profesionāļiem un citu augstskolu, kā arī fakultātes docētājiem. Profesionāļu piesaiste 
nodrošina diplomandu zināšanu  un prasmju objektīvu novērtējumu no tirgus prasību  
viedokļa. 
Bakalaura darba vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem: 

1. Tēmas aktualitāte un izvēlētās tēmas izvēles pamatojums 
2. Pētāmās problēmas skaidrība; darba struktūras pieteikums ievadā un paša darba 

izklāstā; problēmas analīzei izvēlēto teoriju piemērotība; izvēlētas metodes 
atbilstība darba specifikai 

3. Rezultātu analīze un interpretācija, tās rezumējums loģiskos slēdzienos un 
secinājumos 

4. Darba noformējums (literatūras saraksts, atsauces, tabulas u.c.) darba valoda 
(valodas stils un domu skaidrība) 

5. Uzstāšanās, spēja iepazīstināt ar savu darbu loģiskā un secīga veidā, uzskate, 
atbildes uz jautājumiem 
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Bakalaura darba vērtējums veidojās 50% no valsts pārbaudījuma komisijas, 30% 
recenzents, 20% darba vadītājs. Galīgo vērtējumu nosaka Valsts pārbaudījumu komisijas 
balsojums. Bakalaura darbs tiek novērtēts kā aizstāvēts vai neaizstāvēts, norādot 
vērtējumu 10 ballu sistēmā. 
 
6. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

 
Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Vienā semestrī studentam pilna laika 
studijās ir jāapgūst 20 kredītpunkti, nepilna laika studijās – 16 kredītpunkti. 
 
6.1. Studentu patstāvīgais un pētnieciskais darbs 
Apmācības procesā tiek akcentēts studentu patstāvīgais un pētnieciskais darbs, kas 
nostiprina teorētiskās zināšanas un veicina prasmju un iemaņu veidošanos. Auditoriju 
nodarbību īpatsvars nepārsniedz 50% no kopējā studiju laika. Praktiskajās nodarbībās tiek 
izmantots grupu darbs kopēju projektu izstrādei, aktuālu ekonomikas problēmsituāciju 
analīzei, praktisku uzdevumu risināšanai. Studiju procesā tiek akcentētas modernās 
domāšanas tehnoloģijas (analītiskā, kritiskā, sistēmiskā problēmiskā, radošā) apguvi, 
izmantojot daudzveidīgas interaktīvās apmācības formas (diskusijas, lietišķās spēles, 
situāciju modelēšanu, kooperatīvo apmācību u.c.)  
Studenti saņem visu studiju kursu aprakstus, kuriem ir stingri noteiktas prasības: jābūt 
norādītam kursa mērķim, prasībām  kredītpunktu ieguvei, vērtēšanas  kritērijiem, 
jātspoguļo kursa saturs, norādot tematus, paredzēto stundu skaitu,  pamatliteratūru un 
papildliteratūru. Šādas informācijas pieejamība ļauj studentiem izprast kursa saturu, 
mērķtiecīgi sekot kursa apguvei, pilnvērtīgāk plānot laiku patstāvīgajam darbam. Studiju 
kursu aprakstos tiek norādīti iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas, prasmes un 
kompetences. 
Studiju kursa ietvaros studentiem obligāti jākārto ieskaites (kontroldarbi), jāizstrādā 
vismaz viens praktiskas ievirzes pētniecisks darbs, jāizstudē vismaz 100 lappušu 
zinātniska teksta uz 1 kredītpunktu. Studiju procesā uzmanība tiek akcentēta uz 
profesionālajā darbībā tik nepieciešamo saskarsmes, publiskās uzstāšanās iemaņu 
veidošanu, oratora mākslu, stresa menedžmentu. Augstskolā pieejamās modernās 
tehnoloģijas nodrošina sekmīgu prezentācijas prasmju apguvi. Liela vērība tiek pievērsta 
pētniecisko darbu zinātniski korektai satura izstrādei un noformēšanai. Kursa noslēgumā 
katram studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens. 
 
2010./2011. ak. gadā tika veikti studentu praktiskie pētījumi, piemēram: 
Nodarbinātība Cēsu novadā un to veicināšanas pasākumi 
Jaunizveidojamā uzņēmuma "BioFood" produktu grupas mārketinga stratēģija 

Gada pārskata sastādīšanas procesa analīze SIA "SAN" 
SIA "Vinnis" konkurētspējas paaugstināšana iespējas 
Jauna pārtikas produkta virzīšana Latvijas tirgū 
Uzņēmējdarbības vides analīze Beverīnas novadā 

Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas noteikumu pilnveide SIA "Vidzemes energoceltnieks" 
"Valmieras piens", AS budžeta procesa analīze 

Ieguldījumu fondu attīstības tendences Latvijā 
Nedzīvības apdrošināšanas tirgus Latvijā 
Nekustamā īpašuma nodokļa Latvijā raksturojums un salīdzinājums ar ārvalstīm 

Dzīvības apdrošināšanas produkti Latvijas tirgū 
Latvijas Basketbola Līgas mārketings un tā pilnveides iespējas 
Meža apsaimniekošanas budžeta plāna izstrāde saimniecībai „Jaunbudži” 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

22 
 

"Valmieras piens", AS jaunā produkta - "Sešgraudu" jogurta ieviešanas novērtējums 
Zīmola "Kvalitatīvs produkts" jeb "Zaļā karotīte" attīstība un ietekme uz patērētāju 
Konkurence ziedu mazumtirdzniecībā Valmierā 

SIA “Vivate ” saimnieciskās darbības analīze 

Bērnu aprūpes centra izveide Vidzemes Augstskolā 

Tiešo nodokļu sistēmas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi salīdzinošā analīze 

Korupcijas riski Publiskā iepirkuma jomā un to ietekme uz uzņēmējdarbību 

 
6.2. Docētāju un studentu saziņas iespējas 
Mācību procesa īstenošanu atvieglo saziņas iespējas ar elektroniskā pasta un e – 
apmācības vides http://punkts.va.lv starpniecību, nodrošinot regulāru kontaktu starp 
pasniedzējiem un studentiem. Tīmekļa un e – vides izmantošana dod iespēju docētājiem 
radošāk pasniegt kursa materiālu. Studentiem ir iespēja saņemt elektroniski dažādus 
studiju materiālus: lekciju materiālus, semināru uzdevumus, individuālos un grupu 
patstāvīgo darbu un pašpārbaudes uzdevumus u.c. Īpaši nozīmīga jaunā saziņas vide ir 
nepilna laika studentiem, kuriem tā dod iespēju saņemt mācību materiālus mājās, 
pilnvērtīgāk apgūt mācāmo vielu konsultēties ar docētāju, tādejādi kompensējot 
samazināto kontaktstundu skaitu.  
 
6.3. Gada projektu un bakalaura darbu kvalitātes nodrošināšana 
Studiju procesā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta gada projektu un bakalaura darbu 
kvalitātes nodrošināšanai, akcentējot pārdomātu, uz praksi vērstu tematu izvēli, kā arī 
izvirzot stingrākas prasības profesionālo kompetenci raksturojoša satura izstrādei. Ir 
izstrādāts Nolikums par gada projektiem un bakalaura darbu, kur detalizēti izklāstītas 
prasības to izstrādei un aizstāvēšanai, noteikta iesniegšanas procedūra, aizstāvēšanas 
kārtība.  
Īpaša vērība tiek pievērsta pētniecisko darbu, gada projektu un bakalaura darbu 
metodoloģiski pareizai satura izstrādei un zinātniski korektai noformēšanai, tāpēc ir 
izstrādāts un ieviests kurss Pētījumu metodoloģija, izstrādāti vienoti metodiskie ieteikumi 
pētniecisko darbu izstrādāšanā un noformēšanā. Ieteikumi īpaši nepieciešami nepilna laika 
studentiem, kuriem ir mazāka pieredze pētniecisko darbu izstrādē (izstrādāto bakalaura 
darbu tematiku skatīt 6. pielikumā). 
 
6.4. Mācību prakses organizēšana 
Pilna laika studenti praksi uzsāk 2.semestrī, pirmsdiploma praksi – 8.semestrī. Nepilna 
laika studenti prakses uzsāk tikai 3.semestrī, bet pirmsdiploma praksi - 9. un 10. Biznesa 
vadības studiju programmas realizācijā lielāka vērība tiek pievērsta mācību prakses 
organizēšanai. Mācību prakses ilgums pilna laika un nepilna laika studentiem ir sešas 
nedēļas katrā studiju gadā, bet pēdējā semestrī ir astoņas nedēļas gara pirmsdiploma 
prakse. Studenti sagatavo rakstisku atskaiti un pašnovērtējumu par prakses laikā paveikto, 
prakses vadītājs sniedz rakstisku atsauksmi un vērtējumu par praktikanta darbu. Pēc 
prakses noslēguma tiek organizēta prakses aizstāvēšana, kuru vērtē fakultātes docētāju un 
komisija 2  cilvēku sastāvā. Pilna laika studenti prakses uzsāk maija otrajā nedēļā, 
aizstāvēšana notiek pavasara semestra noslēgumā. Nepilna laika studenti kārtējās prakses 
iziet 3., 6., 8. semestrī, bet pirmsdiploma praksi - 9. un 10.semestrī. 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātei ir sadarbība ar Vidzemes reģiona un republikas 
vadošajiem uzņēmumiem, pašvaldībām un valsts institūcijām. Uzņēmēji labprāt nodrošina 
fakultātes studentiem iespējas iziet prakses savā uzņēmumā, veidojot tik nepieciešamo 
praktisko saikni ar reālo biznesu. Šobrīd tiek papildināta un pilnveidota prakšu vietu datu 
bāze. 
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Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes studentu prakses ir noritējušas un tiek plānotas 
vairāk nekā 70 organizācijās, tai skaitā A/S SEB banka, A/S DnB NORD banka, A/S 
Swedbank, A/S Citadele, A/S Latvijas Krājbanka, Latvijas Bankas Monetārās politikas 
pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļa, VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka, SIA 
Hipotēku bankas finansu konsultāciju centrs, Finanšu ministrijas Grāmatvedības metožu 
analīzes un koordinācijas departaments, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās 
apdrošināšanas nodaļa, Valmieras filiāle, A/S Valmieras Piens, A/S Rankas piens, A/S 
Dati, A/S Lattelecom, A/S Valmieras stikla šķiedra, A/S Cēsu alus, AAS ERGO Latvija, 
A/S BTA, A/S Latvijas Valsts meži, SIA Biznesa konsultāciju centrs, SIA Valmieras 
Mēbeles, SIA Kesko Food, SIA SCO Centrs, SIA VTU Valmiera, Valmieras pilsētas 
pašvaldība, Vidzemes Uzņēmējdarbības Atbalsta Centrs, Smiltenes pilsētas domes 
Attīstības un plānošanas nodaļa, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa, A/S 
Valpro Corp, SIA „Ievas maiznīca”, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, SIA 
"Limbažu siltums", SIA „Kantīne B”, SIA "Valmieras ūdens",  SIA "Vidzemes papīrs". 
Prakšu devēji ir ļoti pozitīvi novērtējuši Biznesa vadības studiju programmas studentu 
darbu, akcentējot studentu plašās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādās jomās: 
uzņēmējdarbības vides analīze; darba un komerctiesības; organizāciju vadība; 
cilvēkresursu vadība; zināšanas un prasmes mārketinga stratēģiju izstrādē; zināšanas 
lietvedībā un personāla vadībā; ievērojamas zināšanas nodokļu grāmatvedībā un 
investīciju vadībā.  
Prakšu devēji norāda, ka studenti pierādīja savas zināšanas biznesa vadībā, izrādīja 
iniciatīvu un spēju veikt uzticētos darba pienākumus gan individuāli, gan veiksmīgi 
iekļaujoties komandas darbā. 
Prakšu devēju atsauksmes tiek apkopotas un izvērtētas BVEF docētāju sanāksmēs, 
ieteikumi un kritika ņemti vērā, sagatavojot studentus nākamajām praksēm. 
Jau studiju laikā gan pilna, gan nepilna laika studenti bieži saņem reģiona uzņēmēju un 
valsts institūciju darba piedāvājumus, kas ļauj secināt, ka studējošo akadēmiskā 
sagatavotība atbilst tirgus prasībām.  
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 gūs 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. 
Pārskata periodā ir veikts nopietns darbs pie prakses organizēšanas pilnveidošanas. 
Atbilstoši prakses nolikumam, tiek īstenota trīspusēja sadarbība starp studentu, prakses 
vietas uzņēmumu un prakses vadītāju BVEF. Šīs sadarbības mērķi ir iemācīt studentiem 
praktiski pielietot  katrā akadēmiskajā gadā apgūtās teorētiskās zināšanas. Tas tiek 
realizēts, ar sekojošiem prakses uzdevumiem, saskaņā ar 2005. gadā apstiprināto prakses 
nolikumu:   

1. prakses ( ilgums 6 nedēļas) uzdevumi ir iepazīties ar: 
1. grāmatvedības darba kārtošanu un organizāciju uzņēmumā/ iestādē; 
2. vispārējiem uzņēmuma/ iestādes darbības un vadības pamatprincipiem; 
3. darba organizāciju uzņēmumā/ iestādē; 
4. klientu piesaistes mehānismu uzņēmumā/ iestādē. 

2. prakses (ilgums 6 nedēļas) uzdevumi ir: 
1. aprakstīt un izvērtēt uzņēmuma/ iestādes organizatorisko struktūru un 

vadības stilus; 
2. iepazīties un novērtēt uzņēmumā/ iestādē īstenotos mārketinga pasākumus; 
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3. veikt uzņēmuma tirgus segmentāciju 
3. prakses (ilgums 6 nedēļas) uzdevumi ir: 

1. izvērtēt: vienādas darba samaksas principu uzņēmumā/ iestādē; sociālās 
garantijas uzņēmumā/ iestādē strādājošajiem; darba un atpūtas laika 
organizāciju uzņēmumā/ iestādē; darba aizsardzības prasību ievērošanu; 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanos; vienlīdzīgu tiesību 
principa ievērošanu; 

2. analizēt: uzņēmuma/ iestādes pārvaldes institūciju (valde, padome, 
dalībnieku/ akcionāru sapulce) funkcijas un kompetenci, līgumu 
sagatavošanas un noslēgšanas procedūru; līgumu un tajos ietverto 
nosacījumu analīzi; noslēgto līgumu izpildes kontroli; zaudējumu 
atlīdzināšanu kā civiltiesisko līdzekli tiesiska aizskāruma seku novēršanai; 

3. izvērtēt mārketinga plānošanu un loģistikas sistēmu uzņēmumā; 
4. attīstīt iemaņas darbā ar grāmatvedības datorizētajām programmām. 

4. prakses- pirmsdiploma prakses (ilgums 8 nedēļas) uzdevumi ir: 
1. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes attīstības stratēģijas; 
2. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes investīciju politiku; 
3. Veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi par trijiem pēdējiem pārskata 

periodiem, noteikt tendences un sniegt rekomendācijas; 
4. Noskaidrot, kādi nodokļi jāmaksā uzņēmumam, noteikt katra nodokļa 

slogu, kādi nodokļu atvieglojumi ir piemērojami konkrētajam uzņēmumam; 
5. Izvērtēt personāla politiku uzņēmumā/iestādē; 
6. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes kvalitātes vadības sistēmu; 
7. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes projektu vadības pieredzi; 
8. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes saimnieciskās darbības riskus un to novēršanas 

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

vadītājs. 
 
Studentu praksi vada prakses vadītājs no uzņēmuma/ iestādes puses, kā arī prakses 
vadītājs- fakultātes docētājs. Prakses gaitā students sagatavo prakses atskaiti. 
Īpaša vērība tiek veltīta prakses aizstāvēšanai, kur studentam jāizvērtē apgūto zināšanu 
atbilstība darba specifikai prakses vietā, jāparāda komisijai apgūtās prasmes un iemaņas, 
jāizvērtē izaugsme profesijas apguvē. Pirmsdiploma prakses aizstāvēšanā studentam 
jāparāda spēja kompleksi analizēt un prognozēt uzņēmuma darbību un attīstību. 
Iesaistīšana praktiskajos pētījumos palīdz studentiem kvalitatīvi augstākā līmenī uzrakstīt 
gada projektu un bakalaura darbu, nodrošina prasmi pielietot teorētiskās zināšanas praksē 
un sekmē profesionālo iemaņu apguvi.  
 
7. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem 
dokumentiem 
 
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas 
Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam (LR MK noteikumi nr. 481 no 2001.11.20.) un 
Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartam (apstiprināts ar LR IZM rīkojumu 
Nr.283 no 16.05 2002), un šai profesijā nodarbināto profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
speciālistu profesionālās darbības raksturojumam pēc Latvijas Republikas profesiju 
klasifikatora. Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme, ViA Stratēģija un 
studijas regulējošie normatīvie akti.  
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Biznesa vadības programmas atbilstību profesijas standarta prasībām atspoguļo tālāk 
pievienotā tabula. 
 
Biznesa vadības studiju programmas atbilstība profesijas standartam Uzņēmumu un 
iestāžu vadītājs  

Profesijas standarta 
prasības Biznesa vadības programma 

 Izvērtējot profesijas standarta pienākumu un uzdevumu līmeni, 
programma ir veidota atbilstoši standarta prasībām. 

Komercdarbības 
būtiskās funkcionālās 
sfēras 

Tiek apgūtas studiju kursos: 
- mārketings, mārketinga stratēģijas, e - komercija   
- finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas, vadības 

grāmatvedība , finanšu vadība, investīciju un risku vadība, gada 
pārskata sastādīšana 

- vadības psiholoģija, organizāciju pārvaldība, cilvēkresursu vadība  
- loģistika 
- uzņēmējdarbības tiesības 
- bizness un ētika 

Teorētiskās 
ekonomikas un 
vadības zinību 
izpratni un apguvi 
nodrošinošās 
zināšanas 

Tiek apgūtas  studiju kursos: 
- mikroekonomika, makroekonomika 
- statistika un datorizētā informācijas apstrāde, matemātika  
- ievads uzņēmējdarbībā 
- starptautiskā ekonomika 
- pētījumu metodoloģija 
- matemātika 
 

Integrējošās 
zināšanas un prasmes 

Tiek apgūtas studiju kursos: 
- stratēģiskā vadīšana  
- projektu vadība  
- starptautiskie norēķini 
- audits  
- kvalitātes vadības sistēmas 
- gada projekti 

Vispārējās zināšanas 
un prasmes, t.sk., 

Tiek apgūtas studiju kursos: 
- ekonomikas vēsture 
- angļu valoda uzņēmējdarbībā  
- ievads filozofijā 

  
- kopīgās 

profesionālās 
prasmes 

- vispārējās 
prasmes 

- specifiskās 
prasmes 
profesijā 

- Pilnveidojot programmu tiek pievērsta liela uzmanība specifisko 
prasmju un iemaņu attīstīšanai. Specifiskās prasmes tiek definētas 
katra studiju programmas kursa aprakstos. Kursu apguvē lieto 
metodes, kas nodrošina studentu personības izaugsmi un veicina 
karjeras izglītību, māca  identificēt, aprakstīt un risināt specifiskas 
problēmas nozarē, argumentēti diskutēt, strādāt grupās un 
individuāli. 

- Programmas ietvaros tiek izstrādāti pētniecības darbi (gada 
projekti), kā arī projekti, kas ļauj iegūt kompetences, kuras ir 
definētas katra kursa aprakstos un kas pilnībā atbilst Latvijas 
kvalifikācijas ietvarstruktūras prasībām. 
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ViA profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Biznesa vadība” profesionālā 
bakalaura grāda biznesa vadībā un uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācijas iegūšanai 
atbilst LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 – „Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartu” 
 
Biznesa vadības studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības 
standartam  
Prasības LR MK noteikumos Nr.481 
„Noteikumi par otr ā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartu”  

ViA profesionālā augstākās izglītības studiju 
programma „Biznesa vadība”  

 Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti  

Studiju programmas apjoms – 160 kredītpunkti  

Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir vismaz 
20 kredītpunkti; nozares teorētisko pamatkursu 
apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; nozares 
profesionālās specializācijas kursu apjoms ir 
vismaz 60 kredītpunkti; bakalaura programmas 
brīvās izvēles kursu apjoms ir vismaz 6 
kredītpunkti; prakses apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti  

Studiju programmas kursu apjomi attiecīgi ir: 
vispārizglītojošie studiju kursi - 20 kredītpunkti; 
nozares teorētisko pamatkursi - 36 kredītpunkti; 
nozares profesionālās specializācijas kursi - 60 
kredītpunkti; bakalaura programmas brīvās 
izvēles kursi - 6 kredītpunkti; prakses apjoms - 
26 kredītpunkti  

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
bakalaura darba vai diplomdarba izstrāde un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 
kredītpunkti  

Studiju programmas noslēguma kontroles 
formas ir bakalaura darba teorētiskās un 
praktiskās daļas izstrāde un aizstāvēšana, kuras 
apjoms ir 12 kredītpunkti  

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu nozarē  

Studiju programmu apguves noslēgumā tiek 
piešķirta piektā līmeņa uzņēmuma un iestādes  
vadītāja profesionālā kvalifikācija un bakalaura 
grāds biznesa vadībā  

 

Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt studijas akadēmiskajā vai 
profesionālajā maģistra studiju programmā. Izvērtējot studiju programmas „Biznesa vadība” 
satura atbilstību Valsts standarta prasībām, var secināt, ka ViA Biznesa vadības studiju 
programma pilnībā atbilst Valsts standarta prasībām 
  
Biznesa vadības studiju programmas atbilstība Latvijas kvalifik ācijas 
ietvarstrukt ūrai 
Studentu iegūtās zināšanas 
Spēj parādīt biznesa vadībai un uzņēmuma un iestādes vadītāja profesijai raksturīgās 
pamata un specializētas zināšanas, akcentējot mūsdienu uzņēmējdarbības aktualitātes, 
t.sk.., jaunākās mārketinga, finanšu un pārvaldības teorijas un šo zināšanu kritisku 
izpratni, atbilstoši to augstākajam sasniegumu līmenim. Spēj parādīt biznesa vadības 
svarīgākos jēdzienus un likumsakarību izpratni. 
Studentu iegūtās prasmes 
Spēj izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai 
pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 
risinājumus biznesa vadībā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu 
un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju ar biznesu 
saistītu problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 
komandā vai vadot citus cilvēkus, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos 
un neskaidros apstākļos. 
Studentu iegūtās kompetences 
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Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemot lēmumus un 
risināt problēmas, vadot biznesu, iestādi vai organizāciju, izprot biznesa ētiku, izvērtē 
biznesa ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīst 
 
 
8. Studējošie 
8.1. Studējošo un absolventu skaita dinamika 
Studiju uzsākšanas nosacījums Biznesa vadības studiju programmā ir iegūta vidējā 
izglītība un nokārtoti centralizētie eksāmeni matemātikā un kādā no svešvalodām. 
Uzņemšanas noteikumus izstrādā ViA Studiju, zinātņu un starptautiskās sadarbības 
departaments un tos apstiprina ViA Senāts. Biznesa vadības studiju programmā pilna laika 
studijām studenti tiek imatrikulēti pēc centralizēto eksāmenu (matemātikā un svešvalodā) 
rezultātiem konkursa kārtībā, reflektantiem iesniedzot vidējo izglītību apliecinoša 
dokumenta oriģinālu un noslēdzot studiju līgumu.  
Nepilna laika studijās studentu uzņemšanu uzsākta 2000.gadā. Nepilna laika studenti 
pamatā ir uzņēmēji un biznesa jomā strādājošie, kuri praktiskajā darbā ir izjutuši zināšanu 
trūkumu un kā atbilstošu savām prasībām izvēlējušies ViA Biznesa vadības un 
ekonomikas fakultātes studiju programmu un tās īstenošanas modeli. Nepilna laika 
studijās pamatā studē Vidzemes reģiona iedzīvotāji. 
Par Biznesa vadības studiju programmas atbilstību pašreizējā darba tirgus prasībām liecina 
arī konkurss uz studiju vietām. 

Konkurss uz studiju vietām 1996.-2010. gadam 
Gads Konkurss BVEF Vidējais konkurss ViA 
1996. 12,3 12,0 
1997. 11,4 9,7 
1998. 8,7 7,6 
1999. 9,4 8,8 

2000. (uz 1 budžeta vietu) 15,6 12,1 
2001. (uz 1 budžeta vietu) 6,6 8,0 
2002. (uz 1 budžeta vietu) 11,2 8,35 
2003. (uz 1 budžeta vietu) 6,45 5,24 
2004. (uz 1 budžeta vietu) 8 8,20 
2005. (uz 1 budžeta vietu) 5,17 6,13 
2006. (uz 1 budžeta vietu) 6,88 17 
2007. (uz 1 budžeta vietu) 6,8 4,15 
2008. (uz 1 budžeta vietu) 9,8 4,2 
2009. (uz 1 budžeta vietu) 14,2 3,3 
2010. (uz 1 budžeta vietu) 7,9 3,69 

 
Uz 2006.g. 1.oktobri Biznesa vadības studiju programmā studēja 410 studenti (120 pilna 
laika un 290 nepilna laika studijās). 66% no visiem studējošajiem bija sievietes (pilna 
laika studijās – 58%, nepilna laika  – 69%). Par budžeta līdzekļiem studēja 51 pilna laika 
students. 
Uz 2007.g. 1.oktobri Biznesa vadības studiju programmā studēja 372 studenti (122 pilna 
laika un 250 nepilna laika studijās). 68% no visiem studējošajiem bija sievietes (pilna 
laika studijās – 60%, nepilna laika studijās – 72%).   
Uz 2008.g. 1.oktobri Biznesa vadības studiju programmā  studēja 369 studenti (138 pilna 
laika un 231 nepilna laika studijās). 66% no visiem studējošajiem bija sievietes (pilna 
laika studijās – 56,5%, nepilna laika  – 73,5%). Par budžeta līdzekļiem studēja 42 pilna 
laika studenti. 
Uz 2009. gada 1. oktobri Biznesa vadības studiju programmā studēja  331 studenti ( 149 
pilna laika un 182 nepilna laika studijās). 65% no visiem studējošajiem bija sievietes ( 
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pilna laika studijās – 57%, nepilna laika – 72%). Par budžeta līdzekļiem studēja 38 pilna 
laika studenti. 
Uz 2010.gada 17.septembri BV studiju programmā studēja 267 studenti (143 pilna laika 
un 124 nepilna laika studijās). 62% no visiem studējošajiem bija sievietes (pilna laika 
studijās – 57%, nepilna laika  – 68,5%). Par budžeta līdzekļiem studēja 38 pilna laika 
studenti. 
Uz 2011. gada 5.maiju BV studiju programmā studēja 225 studenti ( 133 pilna laika un 92 
nepilna laika studijās). 62% no visiem studējošajiem bija sievietes ( pilna laika studijās – 
58%, nepilna laika  - 68%). Par budžeta līdzekļiem studēja 38 pilna laika studenti. 
Studentu skaita samazinājums NL studijās saistīts ar ekonomisko situāciju valstī, kā arī ar 
demogrāfisko situāciju. 

Studentu skaits Biznesa vadības studiju programmā uz 2011.gada 5.maiju: 
 

Kurss Pilna laika studenti Nepilna laika studenti 
1.kurss 30 7 
2.kurss 40 - 
3.kurss 31 26 
4.kurss 32 30 
5.kurss - 29 
kopā 133 92 

 
 2000.gadā Biznesa vadības studiju programmu pilna laika studijās pirmo reizi absolvēja 
21 students, 2001.gadā - 13 , 2002.gadā - 27, 2003.gadā -  21, 2004.gadā - 25 studenti, 
2005.gadā – 17, 2006. gadā – 19, 2007. gadā – 39, 2008. gadā – 20, 2009. gadā – 27, 
2010. gadā - 30. Kopējais pilna laika absolventu skaits – 243.  
2005.gadā Biznesa vadības studiju programmu pirmo reizi absolvēja 15 nepilna laika 
studenti, 2006. gadā- 32, 2007. gadā – 39, 2008. gadā – 42, 2009. gadā -  31, 2010. gadā – 
42, 2011. gadā - 21.  Kopējais nepilna laika absolventu skaits – 222. 
Kopējais BV pilna un nepilna laika absolventu skaits – 465. 

Imatrikul ēto studentu skaits un absolventu skaits 1996. -2010. gadam 
Imatrikul ēto studentu skaits Absolventu skaits Gads 

PL NL PL NL 
1996.g. 25 - - - 
1997.g. 25 - - - 
1998.g. 25 - - - 
1999.g. 25 - - - 
2000.g. 30 36 21 - 
2001.g. 30 59 13 - 
2002.g. 34 97 27 - 
2003.g. 32 90 21 - 
2004.g. 30 99 25 - 
2005.g. 34 76 17 15 
2006.g. 36 53 19 32 
2007. g. 40 68 23 39 
2008. g. 42 62 20 42 
2009. g. 50 17 27 31 
2010. g. 37 6 30 42 

Absolventu skaits 2000.-2011. gadam 
BV absolventu skaits Gads 

PL NL 
2000.g. 21 - 
2001.g. 13 - 
2002.g. 27 - 
2003.g. 21 - 
2004.g. 25 - 
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2005.g. 17 15 
2006.g. 19 32 
2007.g. 23 39 
2008.g. 20 42 
2009. g. 27 31 
2010. g. 30 42 

 Līdz 2011. gada 5.maijam - 21 
243 222 Absolventu skaits kopā: 

465 
 
8.2. Studiju programmas absolventu aptauja 
 
2008.gadā ViA veica BV studiju programmas absolventu aptauju. Aptaujas mērķis bija 
iegūt informāciju par absolventu turpmākajām studijām, viņu izvērtējumu par iegūtas 
izglītības nozīmību profesionālajā darbībā un ieteikumus BV studiju programmas 
pilnveidošanai. Aptaujā piedalījās 31% no visiem BV studiju programmas absolventiem. 
Aptaujas rezultāti: par programmas konkurētspēju un studiju kvalitāti liecina fakts, ka 
11% aptaujāto absolventu turpina studijas maģistrantūrā Latvijā un ārzemēs, un 94% 
strādā ar biznesa vadību saistītā sfērā valsts vadošajos uzņēmumos un starptautiskajās 
kompānijās gan Latvijā, gan ārpus tās (36% ir nodarbināti valsts un pašvaldību sektorā; 
50% privātajā sektorā; 10% pašnodarbinātie). Lielākā daļa strādā Vidzemē (68%), Rīgā 
(15%), citur Latvijā  (17%).   
Kā būtiskākās zināšanas un prasmes, kas noderēja profesionālajā darbībā, absolventi min: 
plašās zināšanas uzņēmējdarbībā un mārketingā; iegūtās prasmes mārketinga stratēģiju un 
uzņēmuma stratēģiju izstrādē; praktiski pielietojamās zināšanas grāmatvedībā un auditā; 
cilvēkresursu vadības aspekti; studiju procesā attīstīta prasme konkrētā kursa/pētījuma 
ietvaros atrast, pielietot un analizēt informāciju, izstrādājot gada projektus un 
diplomdarbu; tiek atzīmēta praktiskajās nodarbībās iegūtā prasme uzstāties, diskutēt un 
argumentēt savu viedokli. 
Absolventi īpaši uzsver ViA piedāvātās iespējas studēt un praktizēties ārzemēs, kas 
nodrošina neatsveramu starptautisku pieredzi.   
Absolventi norāda, ka profesionālajā darbībā pietrūka šādas zināšanas un prasmes: studiju 
kursi angļu valodā; finanšu plānošana un prognozēšana; laika menedžments; zināšanas par 
starptautiskā biznesa daudzveidīgajiem aspektiem. 
Absolventi izvirzīja šādus galvenos ieteikumus BV studiju programmas pilnveidošanai: 
programmas realizācijā vairāk iesaistīt ārzemju vieslektorus; palielināt to kursu īpatsvaru, 
kas sniedz zināšanas par starptautisko ekonomiku; iekļaut lietišķo spēļu elementus kursu 
apguvē - situāciju simulācijas un modelēšanu; izstrādāt jaunu kursu par netradicionālā 
mārketinga aspektiem. 
Absolventi iesaka vairāku studiju kursu pilnveidē izmantot kursu specifikai atbilstošas 
uzņēmējdarbības un projektu vadības datorprogrammas.  
Vairums šo ieteikumu ir realizēti BV studiju programmā, piemēram, kursos „Starptautiskā 
ekonomika”, „Starptautiskie biznesa darījumi”, „Finanšu vadība ,   viespasniedzēji no 
Bredas augstskolas jau trīs reizes ir organizējuši menedžmenta simulācijas BV kursu 
ietvaros. 
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9.      Akadēmiskais personāls  
9.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 

 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē strādā 10 vēlēti docētāji, t.sk., 2 asoc. prof., 3 
docenti un 5 lektori. 
Programmas ietvaros strādā 24 docētāji, no kuriem ar hab.doktora grādu – 0, ar doktora 
grādu - 5, ar maģistra grādu – 17. Programmu realizē 1 profesors, 3 asoc. profesors, 5 
docenti, 7 lektori un 8 vieslektori.  
Vairums pasniedzēju ir piedalījušies ar ziņojumiem un referātiem starptautiskās 
konferencēs. Daļa mācībspēku docē kursus Latvijas Universitātē, Rīgas pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolā.  
Programmas kursu vadīšanā ir piesaistīti pasniedzēji no ViA Inženierzinātņu fakultātes - 1 
docētājs, no Svešvalodu katedras - 2 docētāji, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes – 
3 docētāji, kā arī 8 viesdocētāji. Vairums pasniedzēju ir stažējušies ārvalstīs, veic 
zinātniski pētniecisko un metodisko darbu.  
Pieci BVEF fakultātes vēlētie docētāji studē doktorantūrā (vadības zinātnes, sabiedrības 
vadības apakšnozare – 1; ekonomikas zinātnes, apakšnozare: finanses un kredīts – 1; 
ekonomika, ar specializāciju nekustamā īpašuma pārvaldē un tiesībās - 1; ekonomika, 
apakšnozare: agrārā un reģionālā ekonomika – 1; psiholoģijas zinātnes, apakšnozare: 
klīniskā psiholoģija – 1, vadībzinātnē - 1).  
Biznesa vadības studiju programmā regulāri lekcijas lasa ārvalstu mācībspēki. 2010./2011. 
BVEF viesojās viesprofesors no  Bredas augstskolas. 
No visiem studiju programmā iesaistītajiem docētājiem 16 jeb 66 % ir ViA pamatdarbā. 
 
(Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docētāju un viesdocētāju sarakstu skatīt 
pielikumā Nr.4, docētāju sastāva kvantitatīvo un kvalitatīvo raksturojumu skatīt pielikumā 
Nr.5) 
 

Akadēmiskā personāla vecuma struktūra : 
 

Fakultātes docētāji 
 

Fakultātes docētāji un citu fakult āšu docētāji 
Līdz 30 g.v. 0 Līdz 30 g.v. 0 
30 – 45 g.v. 7 30 – 45 g.v. 9 
45 – 60 g.v. 7 45 – 60 g.v. 11 
Virs 60 g.v. 4 Virs 60 g.v. 4 

Docētāju skaits: 18 Docētāju skaits: 24 
Docētāju vidējais vecums ir 49 gadi, no tiem 72% 
sievietes un 28% vīrieši. 

Docētāju vidējais vecums ir 48 gadi, no tiem 77% 
sievietes un 23% vīrieši. 

 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultēte akadēmiskā personāla izvēlē atbalsta gados 
jaunus cilvēkus, kuri ir ieguvuši atbilstošu akadēmisko izglītību Latvijā vai ārpus tās un 
kuri izrāda interesi par pedagoģisko darbību. 1 fakultātes docētājs ir Vidzemes 
Augstskolas absolvents.  
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 
nolikums un individuālais darba līgums. Akadēmiskā personāla darba apmaksu 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

31 
 

reglamentē MK noteikumi nr.746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 24.08.2004., 
ViA Senātā apstiprinātā akadēmiskās stundas atalgojuma likme un ViA akadēmiskā 
personāla darba apjoma un tā uzskaites kārtības nolikums. 
 
9.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana 
  
BVEF docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība kursos un semināros.  
 

Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana no 2009. gada līdz 2011. gadam: 
 

1. Dalība Starptautiskajā Āzijas Ekonomikas forumā, Astanā, Kazakhstānā, tā 
ietvaros arī līdzdalība Starptautiskajā Inovāciju kongresā un Investīciju forumā 
„Astana Invest 2011”) 2011. gada 2 – 4.maijā. 

2. Docēta ViA profesionālās pilnveides programma „Grāmatvedības organizācija 
uzņēmumā”, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
Nr.28 MPNP/2800/2010 (2011. gads). 

3. Dalība Vidzemes uzņēmēju seminārā „2011. gads uzņēmējdarbībā: iespējas, 
izaicinājumi, sadarbība”, ViA, Valmierā. 

4. ViA apmācības kursa "Inovatīvās tehnoloģijas, praktiskie paņēmieni un līdzekļi e-
mācību kursa satura izstrādē e-vidē uz DOKEOS platformas" apmeklēšana (2010. 
gads). 

5. Dalība Starptautiskā inovāciju konferencē „New Ways to Competitiveness - from 
European Cooperation to Local Actions”, Tartu, Igaunija. 

6. Pieredzes apmaiņas vizīte Īslandes Universitātē, Tulkošanas studiju nodaļā 
(vizītes laikā nolasītas divas lekcijas tulkošanas un  filmu studiju studentiem, 
viena publiskā lekcija par valodu politiku Latvijā pēc iestāšanās ES), 2010. gada 
rudenī. 

7. Dalība Lielbritānijas Padomes Latvijā projektā „Learning Technologies in the 
Classroom.” Vadīti divu mēnešu kursi angļu valodas skolotājiem tiešsaistē 
„Learning Technologies for the Classroom,” kursu organizētājs – IZM. Dalība no 
2009. gada. 

8. Dalība karjeras izglītības konferencē Atēnās, Grieķijā, 2011. gada 27. – 30.aprīlis. 
9. Dalība Eiropas augstskolu personāla apmācības programmā University of Tartu 

(Igaunija), 2010. gadā.  
10. Pieredzes apmaiņas vizīte Saimaa University of Applied Sciences (Somija), 2009. 

gadā. 
11. 2010. gadā starptautiskās zinātniskās komitejas vadītāja 3. Vidzemes Augstskolas 

un Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konferencē 
„Solutions on Harmonizing Sustainability and Nature Protection with Socio-
Economic Stability”. 

12. 2010.g. ikgadējā ATLAS konferences „Mass Tourism vs. Niche tourism” sekcijas 
Tourism destinations vadītāja Kiprā, Limasolā. 

13. Darba un pieredzes apmaiņas vizītes Lietuvā, Ungārijā, Vācijā, Francijā, Beļģijā, 
Nīderlandē, Apvienotajā Kralistē, Somijā, un Igaunijā, lai papildinātu teorētiskās 
un praktiskās zināšanas BV kursos.   

14. Dalība starptautiskajā projekta “EkoTecNord” seminārā “Quality culture 
Development”, Kauņā, Lietuvā (2010. gada 18.-19.maijā) 

15. Dalība starptautiskajā zinātniski- praktiskajā inovāciju konferencē “New Ways to 
Competitiveness - from European Cooperation to Local Actions”, Tartu, Igaunijā 
(2010. gada 10.-12.maijā). 
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16. Augstskolu didaktikas kursa (10 stundu apjomā) noklausīšanās 2010.gada 
19.februārī. 

17. Stažēšanās un pieredzes apmaiņas vizīte Slovākijas augstskolās un mūžizglītības 
centros, 2009. gada 26.-31.oktobrī (1 nedēļa). 

18. Stažēšanās investīciju piesaistes fondā “ADVENT UK”, Francijā, Parīzē, 2009. 
gada novembrī (1 nedēļa). 

19. Regulāra Valsts ieņēmumu dienesta rīkoto semināru apmeklēšana. 
20. Pieredzes apmaiņas vizītes Paris EST un EIMP augstskolās, kā arī Mod'Art 

starptautiskajā modeļu skolā Parīzē 2009.gada 16.-17.novembrī . 
21. Pieredzes apmaiņas vizīte Ventspils Augstskolā, kur apmeklēti un iepazīti aktuālie 

projekti 2009.gada 21.augustā : 
a) Tehnoloģiju pārneses punktā, 
b) Inženierzinātņu pētnieciskajā centrā, 
c) Biznesa inkubatorā, 
d) Mūžizglītības centrā. 

22. Dalība IZM organizētajās Publiskajās diskusijas par informatīvā ziņojuma projektu 
“Par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē” 
(2009.gada 21.oktobrī). 

23. Dalība seminārā Rīgā, Latvijas Universitātē “Open Access: Maximising Research 
Quality and Impact" (2009.gada 22.oktobrī). 

24. Dalība Latvijas augstskolu Akadēmisko prorektoru un Studiju daļu vadītāju 
ikgadējā seminārā Rēzeknes augstskolā “Latvijas studiju kvalitātes nodrošināšana 
augstskolās” (2009.gada 06-07.novembrī). 

25. Dalība OECD, IMHE un CELE organizētajā starptautiskajā konferencē Rīgā 
“Higher Education Spaces and Places: For Learning, Innovation and Knowledge 
Exchange”. (2009.gada 6-8.novembrī). 

26. Dalība starptautiskajā inovāciju seminārā “CENTRAL BALTIC INNOVATION 
TOOLS FOR PRACTISE”, Nīčepingā, Zviedrijā (2010.gada 12.-15. janvārī). 

27. Dalība pētniecības projekta seminārā-diskusijā par uzņēmēju sadarbību ar 
augstskolām un institūtiem pētniecības u.c. pasūtījumu jomās. (2010.gada 
12.martā) 

28.  Regulāras rakstu publikācijas ekspertu slejā laikrakstā “Liesma” par 
tautsaimniecības, finanšu un nekustamā īpašuma problemātiku. 

29.  Darbs Vidzemes Augstskolas funkcionālā audita darba grupā kā darba grupas 
vadītājam 2010. gada pavasara semestrī. Darbs pie Vidzemes Augstskolas 
stratēģijas izpētes un pilnveidošanas. 

30. Piedalīšanās ESF nacionālās programmas projektā „M ācību satura izstrāde un 
skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”. 

31. Piedalīšanās valsts centralizētā eksāmena matemātikā darbu labošanā. 
32. Darbs pašvaldību un uzņēmumu gada pārskatu auditēšanā. 
33. Darbs LU profesionālās maģistra studiju programmas Grāmatvedība un audits 

valsts pārbaudījumu komisijā. 
34. Ekonomikas skolotāju kursi „Ekonomika –sociālo zinību komponente B1 ” - 

lekcijas un praktiskās nodarbības Vidzemes reģiona skolotājiem Valmierā. 
35. Piedalīšanās ESF nacionālās programmas projektā „M ācību satura izstrāde un 

skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”. 
36.  Kursi izdevniecības LIELVĀRDS Tālākizglītības centra organizētā pedagogu 

meistarības pilnveides programmā „M ūsdienīgs un interaktīvs mācību process, 
izmantojot bezmaksas programmarūru ActivInspire Personal jebkurai 
interaktīvajai tāfelei” (8stundas) 
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37. Piedalīšanās 6.starptautiskajā konferencē par radošu matemātikas mācīšanu un 
apdāvinātu bērnu izglītību augustā Rīgā. 

38. Piedalīšanās VID rīkotajos kursos par nodokļu aktualitātēm. 
 
9.3.  Akadēmiskā personāla pētnieciskais, metodiskais un zinātniskais darbs, 
dalība valsts pētījumu programmās un starptautiskos projektos 
 
Zinātniski pētniecisko darbu veic visi fakultātē strādājošie mācībspēki, iesaistot arī 
studentus. Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas ir saistītas ar augstskolā docētajiem 
kursiem. Seši vēlētie fakultātes docētāji šobrīd turpina mācības doktorantūrā un strādā pie 
promocijas darba.  
(Pārskatu par BVEF docētāju publicēto mācību grāmatu, mācību līdzekļu, nozīmīgāko 
zinātnisko publikāciju sarakstu un dalību konferencēs skatīt pielikumā Nr7., 8., 9) 
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 pasniedzēju pētnieciskās darbu tēmas 
 

1. Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēma Latvijā 
2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana Latvijā 
3. Cilvēkkapitāla nozīme uz zināšanām balstītā ekonomikā un tā vadības pilnveide 
4. Uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas Latvijā 
5. Investīciju projektu novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti. 
6. Kognitīvi biheiviorālās teorijas praktiskais pielietojums 
7. Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze 
8. Agrārā un reģionālā ekonomika 

 
(BV studiju programmā iesaistīto docētāju sastāva kvantitatīvo un kvalitatīvo 
raksturojumu skatīt pielikumā Nr.5) 
 
 
Metodiskais darbs 
Docētāji no 2009. gada līdz 2011. gadam bija iesaistīti: 

- Maģistru programmas Biznesa vides vadība sagatavošana akreditācijai 
- Koledžas studiju programmas Grāmatvedība izstrāde 
- Mācību materiālu aprobācija ESF nacionālās programmas projekta „Mācību satura 

izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 
priekšmetos” ietvaros. 

- Ārštata metodiķa darbs Izglītības satura un eksaminācijas centrā Sertifikāts Nr. 835 
- Piedalīšanās valsts centralizētā eksāmena matemātikā darbu labošanā. 
- Metodisko norādījumu bakalaura darbu izstrādei sagatavošana publicēšanai 

 
Fakultātes docētāji ir eksperti vai konsultanti zemāk minētajos uzņēmumos, 
organizācijās un izdevumos: 
- Lietuvas zinātniski periodiskā izdevuma „Zinātne un izglītības process” (ISSN 

1822-4644) reģistrēta starptautiskā datu bāzē INDEX COPERNICUS redkolēģijas 
locekle 

- Ekonomikas un sociālo zinību projektu eksperts izdevniecībā “RaKa”; 
- Eksperts Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā; 
- Eksperts LR IZM un LU ikgadējās skolēnu zinātniskās konferences sekcijā 

"Ekonomika";  
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- Konsultants - eksperts investīciju projektu novērtēšanā D.Daņēvičas zvērinātu 
revidentu birojā; 

- Revīziju vadītājs Vidzemes reģiona pašvaldībās un komercsabiedrībās; 
- Valsts pārbaudījumu komisijas vadītājs Latvijas Universitātes profesionālajā 

maģistra programmā   Grāmatvedība un audits; 
- Valsts centralizētā eksāmena Matemātikā darbu labošana 
- Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiķis. Sertifikāts Nr. 835 
- Eksperte Valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte”  
- ES Leonardo da Vinči programmas projekta vērtēšanas eksperte  
- Laikraksta „Dienas bizness” ekonomiskais eksperts Vidzemes reģionā, 

publikācijas DB pielikumos “Latvijas uzņēmumu TOP 500” un “Gazele 2010”. 
 
Studiju kursu papildin āšana un jaunu studiju kursu izstrāde 
Izstrādāti jauni studiju kursi: Ekonomikas vēsture 2kp, Kvalitātes vadības sistēmas 2kp, 
Organizācijas kultūras elementi - emocionālā dimensija 2kp, Investīciju un risku vadība 
4kp, Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas 6kp, Pētījumu metodoloģija 4kp, 
Statistika un datorizētā informācijas apstrāde 4kp, Uzņēmējdarbības tiesības 4kp, 
Starptautiskie biznesa darījumi 2kp, Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā 2kp, Biroja darba 
organizācija 2kp. 
Pārstrādāti un papildināti, atbilstoši nozares aktualitātēm un izmaiņām likumdošanā arī 
nozares obligātās izvēles kursi: 

- Audits 2 kp; 
- Gada pārskata sastādīšana 2kp; 
- Uzņēmējdarbības tiesības 2kp; 
- Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā 2kp; 
- Mikroekonomikas 4kp 
- Makroekonomikas 4 kp 

 
Docētāju iesaistīšanās projektos un tālākizglītības kursos  
No 2009. gada līdz 2011. gadam docētāji ir iesaistījušies projektos, lasījuši lekcijas un 
vadījuši kursus: 
       

1. Starptautisku projektu vadība (Latvija-Norvēģija) (Vidzeme Innovation and 
Entrepreneurship center, Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 
Jaunās Pils rekonstrukcijas, Cēsu Pils parka rekonstrukcija). 

2. EU 7-th Framework Program ERANET Project „CORE ORGANIC II”, 
2010-2012, nacionālais kontaktpunkts, Latvijas puses atbildīgā izpildītāja. 

3. EU 7-th Framework program Project „AgriPolicy” – Latvijas puses sadaļas 
„Green Paper Consultation on Agricultural Product Quality Policy in 
Latvia”, 2008-2009. izpildītāja. 

4. EU Sixth Framework program SSA Specific Support Action “Attitudes, 
practices and state of the art regarding piglet castration in Europe”, 2006. – 
2008., nacionālais kontaktpunkts, Latvijas puses viedokļa izstrādātāja. 

5. Dalība Lielbritānijas Padomes Latvijā projekts „Learning Technologies in 
the Classroom”. 

6. “Uzņēmējdarbības attīstība Latvijas Tūrisma nozarē”- uzstāšanās kā 
uzaicinātajam vieslektoram     ar prezentāciju Francijas Nacionālajās Senāta 
debatēs, ko organizēja Starptautiskā Tūrisma federācija (ITF). 

7. Piedalīšanās ESF nacionālās programmas projektā „M ācību satura izstrāde 
un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 
priekšmetos”. 
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8. Dalība starptautiskajā projektā  “CENTRAL BALTIC INNOVATION 
TOOLS FOR PRACTISE”- inovāciju metodoloģijas eksperts.  

9. Dalība starptautiskajā projekta “EkoTecNord” seminārā “Quality culture 
Development”, Kauņā, Lietuvā (2010. gada 18.-19.maijā). 

10. Dalība pētniecības projekta seminārā-diskusijā par uzņēmēju sadarbību ar 
augstskolām un institūtiem pētniecības u.c. pasūtījumu jomās. (2010.gada 
12.martā). 

11. Valsts pētījumu programmas projekts „Nacionālā identitāte un rīcībspēja”. 
12. Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē, 2010, 

LZP Sadarbības projekts. 
13. Agrārā sektora uzņēmējdarbība un pārtikas patēriņš Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības, sabiedrības labklājības un Eiropas Savienības kontekstā, LZP 
grants. 

14. ERA-NET CORE ORGNIC II 
15. Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas Latvijas agrārajā sektorā saistībā ar 

jaunajām Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm, LZP grants. 
16. Pārtikas patēriņš, tā tendences un ietekmējošie faktori ilgtspējīgas attīstības 

kontekstā, LZP grants. 
17. Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums pārtikas drošības normatīvajā 

regulējumā 
18. EU 7-th Framework program Project „AgriPolicy” – Latvijas puses sadaļas 

„Green Paper Consultation on Agricultural Product Quality Policy in 
Latvia”, 2008-2009.   

19. 2010. ES 7. ietvara programmas projekts LITES. 
20. 2008-2011.g Norvēģu finanšu instrumenta, EEZ projekta „Vidzemes 

tālākizglītības un tehnoloģiju centra izveide” Nr. LV0043 zinātniskais 
vadītājs. 

21. Zinātniskās komisijas locekle starptautiskai konferencei „LEAFA 2010”, 
2010.g. 3-5.jūn. Hammamet, Tunisia. 

22. Lekcija „Reklāma – sabiedrības spogulis” kvalifikācijas celšanas seminārā 
„Sabiedrības attīstības aktuālie jautājumi”. Seminārs paredzēts vidusskolu 
skolotājiem, kuri pasniedz mācību priekšmetus Biznesa ekonomiskie 
pamati, Komerczinības, Ģeogrāfija, Vēsture, Politika un Tiesība. Semināru 
organizēja Biznesa augstskola Turība. 

23. Lekciju par mārketingu un mārketinga vadību lasīšana un praktisko 
nodarbību vadīšana Latvijas Kinematogrāfistu savienības organizētajos 
kinematogrāfistu profesionālās kvalifikācijas celšanas kursos. 

24. Dalība Zinātniskās komitejas sastāvā  „International Workshop on 
Inelligent and Assistive Technologies for People with Disabilities. Cairo 
2011. 

25. Norvēģu finanšu instrumenta, EEZ projekta „Vidzemes tālākizglītības un 
tehnoloģiju centra izveide” Nr. LV0043 zinātniskais vadītājs. 

26. Zinātniskās komisijas locekle starptautiskai konferencei „International 
Workshop on Intelligent Decision Support Systems” November 29 – 
December 1, 2010, Cairo, Egypt 

27. Dalība Zinātniskās komitejas sastāvā „International Conference on 
Intelligent Computing& Information Systems, Cair-Egypt 2011. 

28. Priekšlasījums par Latvijas reklāmas vēsturi Latvijas Reklāmas asociācijas 
rīkotajā starptautiskajā reklāmas festivālā „Golden Hammer” .  

 
Zinātniskais darbs 
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Dalība valsts pētījumu programmā Nacionālā identitāte apakšprojektā – Nacionālā 
identitāte un cilvēkdrošība. 
Docētāji turpina iesākto zinātnisko darbu pie šādām tēmām savu doktora disertāciju 
ietvaros: 

- Cilvēkkapitāla vadības pilnveide uz zināšanām balstītā ekonomikā; 
- Nekustamo īpašumu ekonomika; 
- Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzņēmumos; 
- Inovāciju vadība; 
- Kognitīvi biheiviorālā pieeja organizāciju pārvaldē; 
- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana Latvijā. 

  
2010./2011. ak.gadā docētāji piedalījās zinātniskajās konferencēs: 
 

1. Andersons A. 2010.gada 06.-07.oktobrī. Uzstāšanās ar referātu ”Studies in ViA- 
sustainability through integration, interdisciplinary approach and qualitative 
management of processes” Starptautiskajā konferencē “ Izglītība ilgtspējīgai 
attīstībai kā izaicinājums augstskolu izglītības sistēmas reformai”, Latvijas 
Universitātē, Rīgā. 

2. Dmitričenko I. „Rietumu un Krievijas politiskās varas iegūšanas un noturēšanas 
tehnikas” Latvijas Universitātes 69.zinātniskajā konferencē, Politikas zinātnes 
nodaļas doktorantu sekcijā, 2011. gadā. 

3. Dmitričenko I. Politiskais mārketings vai polittehnoloģijas?, Biznesa augstskolas 
Turība XI Starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēks, sabiedrība, valsts 
mūsdienu mainīgajos apstākļos”, 2010. gadā. 

4. Līviņa A. 2011. Faktori vietas identitātes un vietas zīmola pēctecībai un izmaiņām 
laikā. 158.- 159.lpp.// Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātnes. Referātu tēzes. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2011, 508 lpp. Elektronisks tēžu krājums. 

5. Ore M. Biological Assets and Their Accounting Solutions on Harmonizing       
Sustainability and Nature Protection with Socio-Economic Stability: proceedings 
of the 3rd International Scientific Conference of Vidzeme University of Applied 
Sciences and Nature Conservation Agency North Vidzeme Biosphere Reserve of 
19-20 August, 2010, Zunde A. „Eksistences loģikas: ‘vai nu – vai’, ‘gan – gan’, 
‘nedz – nedz’...”. Nolasīts trešajos Kjerkegora lasījumos, Rīgā, LU, 2010. gada 5. 
maijā. 

6. Rozenbergs J. 2010. Stratēģiskās vadības teorija un prakse Latvijas vidējos un 
mazajos uzņēmumos. Vadībzinātnes un ekonomikas panelī. Rīgas Tehniskās 
Universitātes 51. zinātniskā konference.  

7. Rozentāle S. (2011). Motivation of Latvian entrepreneurs in the decision making 
process. 4 Starptautsikā konference Lodzas tehniskajā Universitātē. The 
Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Companies.  

8. Zunde A. Vēlreiz par loģisko laiku un priekšlaicīgas skaidrības apgalvojumiem. 
Referāts LU 69. zinātniskajā konferencē, Rīgā, 2011. gada 1. martā. 

9.    Zunde A. Referāts „Paralakses optika un skatieni glezniecībā”. Nolasīts 
starptautiskā konferencē Cēsīs, 2010. gada 14. augustā.  

10.     Zunde A. Referāts „Filozofa spiega dzīve”. Nolasāms Meraba Mamardašvili 
piemiņas konferencē Rīgā, LU, 2010. gada 31. septembrī.   

11.    Cāne R. Referāts „Cluster Life Cycle Concept: Case of Film Industry in Latvia” 
(„Kl āstera dzīves cikla koncepcija – Latvijas filmu industrijas piemērs”) Banku 
augstskolas 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Business competitiveness in 
local and foreign markets: challenges and experiences” (sadarbībā ar līdzautoru 
Kasparu Šteinbergu, Mg.oec.), 
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12. Cakula, S., Osis, K. Knowledge Management in Course Content Development 
and Teaching. In EduLEARN’10 International Conference on Education and New 
Learning Technologies. Barcelona, Spain, 2010,ISBN: 978-84-613-9385-5. 

13. Cakula S. Perspectives of E-Learning and Technological support for  Adults. First 
International Conference on e-Learning For All, 2010. pp 100-107, ISBN: 978-0-
9809498-2-7 

14. Cakula S. E-Learning modelling-fostering more effective training process. 8th  
International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 
CASES & PROJECTS, Stara Lesna, Slovakia, 2010. ISBN 978-80-8086-166-7. 

15. Cakula S. Technological Support and Problem Based Learning as a Mean of 
Formation of Student’s Creative Experience”. 8th International JTEFS/BBCC 
Conference „Sustainable Development. Culture. Education”. Parīze, 
Francija.2010.17-19.05. 

16. Goldmane S. Referāts „ IKT spožums un posts”, Cēsu novada pedagoģiskā 
konference „Pedagogu pieredzes popularizēšana un mācīšanās citam no cita”, Cēsu 
Valsts ģimnāzija, Cēsis, 2010. 

17. Goldmane S. Referāts„The Misery and Splendour of ICT”, 7. Starptautiskā 
zinātniski metodiskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, 
Liepājas Universitāte, Liepāja, 2010. 

  
Docētāji  2010./2011. ak.gadā ir sagatavojuši publikācijas: 

1. Dmitričenko I. Politiskais mārketings vai polittehnoloģijas?// Biznesa augstskolas 
Turība XI Starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēks, sabiedrība, valsts 
mūsdienu mainīgajos apstākļos”, rakstu krājums, 2010. gads. 

2. Dmitričenko I. Polittehnoloģijas kā unikāls Krievijas fenomens// publikācija 
iesniegta Latvijas Universitātes doktorantūras skolā „Politisko, sociālo un 
ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”, 2010. gadā. 

3. Līviņa A. 2011. Faktori vietas identitātes un vietas zīmola pēctecībai un 
izmaiņām laikā. 158.-159.lpp.// Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātnes. Referātu 
tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011, 508 lpp. Elektronisks tēžu krājums. 

4. Līviņa A. Co-author. 2010. Insufficient financing of the Gauja national park-
reason for new operational findings and approaches. In: Solutions on 
harmonizing sustainability and nature protection with socio-economic stability 
(ed. Līviņa A.). Vidzeme University of Applied Sciences. Pp.19-26. 

5. Līviņa A. Co-author. 2010. National parks management approaches and parks 
financing principles: practical findings. In: Goosen, M., Elands, B., Marwijk, R. 
Van (eds.). 2010. Recreation, tourism and nature in changing world. Proceedings 
of the fifth international conference on Monitoring and Management of Visitor 
Flows in recreational and protected areas, May 30 –June 3, 2010 Wageningen, 
The Netherlands. 

6. Līviņa A.  2010. Auto-moto tūrisms. A.Klepers, J.Kalnačs (red.) Tūrisma 
maršrutu veidošana. Valmiera, Vidzemes Augstskola, 94.-99.lpp. 

7. Goldmane S. The Misery and Splendour of ICT’ raksts Liepājas Universitātes 7. 
Zinātnisko rakstu krājumā „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja : 
LiePA, 2010, ISSN 1407-9739. 

8. Ore M. (2011) Problematic Aspects of Accounting for Biological Assets. 
Economic Science for Rural Developmen: proceedings of the International 
Scientific Conference”. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9984-9997-5-3. 

9. Ore M. (2010) Biological Assets and Their Accounting Solutions on Harmonizing       
Sustainability and Nature Protection with Socio-Economic Stability: proceedings 
of the 3rd International Scientific Conference of Vidzeme University of Applied 
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Sciences and Nature Conservation Agency North Vidzeme Biosphere Reserve of 
19-20 August, 2010, Valmiera, Latvia, Talsu tipogrāfija: Vidzeme University of 
Applied Sciences, pp. 135-138. ISBN 978-9984-633-15-2. 

10. Melece L. (2010). Regional Aspects of Farm’s Subsidies in Latvia. Economics and 
Management No 15 (iespiešanā). 

11. Melece L. (2010). Environmentally Friendly Agriculture: Development Issues in 
Latvia. Social Research Nr. 2 (19), pp. 37-46. (ISSN 1392-3110, Index 
Copernicus; SocIndex; EBSCO; CEEOL; TOC Premier Databases). 

12. Melece L. (2010). Development and Future Perspectives of Organic Farming in 
Latvia. Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības attīstības 
problēmas un risinājumi” rakstu krājums (iespiešanā). 

13. Melece L. (2010). Some Issues of Food Consumption Expenditure and 
Consumption Inequality in Latvia. No 23, Economic Science for Rural 
Development. Proceedings of the International Scientific Conference No 23, pp. 
176-183. 

14. Melece L. (2010). Administrative Burden and its Evaluation in the Sphere of Food 
Safety. Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International 
Scientific Conference No 21, pp. 176-182. 

15. Melece L. (2010). Issues of Organic Agriculture in Latvia. Инновационные 
процессы в АПКю Москваб Российский университет дружбы народов, стр. 
406-408. 

16. Cakula S . Technological Support and Problem Based Learning as a Mean of 
Formation of Student’s Creative Experience // Discourse and Communication for 
Sustainable Education, Daugavpils Universitāte, 2011, ISSN 1691-6301, ISBN 
978-9984-14-487-0. 

17. Cakula, S., Osis, K. Knowledge Management in Course Content Development 
and Teaching. In EduLEARN’10 International Conference on Education and New 
Learning Technologies. Barcelona, Spain, 2010, pp.87-96 ISBN: 978-84-613-
9386-2. 

18. Cakula S. Jakobsone A. Perspectives of E-Learning and Technological support 
for  Adults // Proceedings of The First International Conference on e-Learning For 
All, 2010. pp 100-107, ISBN: 978-0-9809498-2-7. 

19. Cāne R. raksts „Latvijas kino sistēmas raksturojums” – Biznesa augstskolas 
Turība zinātnisko rakstu „Acta Prosperitatis”, 2010., Nr.1 „Komunikācija 
publiskajā telpā” ISSN 1691-6077. 

20. Cāne R. referāts „Cluster Life Cycle Concept: Case of Film Industry in 
Latvia ” („Kl āstera dzīves cikla koncepcija – Latvijas filmu industrijas piemērs” ) 
Banku augstskolas 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Business 
competitiveness in local and foreign markets: challenges and experiences” 
(sadarbībā ar līdzautoru Kasparu Šteinbergu, Mg.oec.), publikācija konferences 
zinātnisko rakstu krājumā. 

21. Rozentāle S. (2011). Motivation of Latvian entrepreneurs in the decision making 
process. A series of Monographs, Lodz 2011. The Determinants of 
Entrepreneurship Development in SME Sector Companies. Edited bu Stefan 
Lachiewicz, Katarzyna Szymanska, pp 274-291, ISBN 978-83-7283-398-3. 

 
(Docētāju publikāciju sarakstu skatīt Pielikumā Nr.7., 8., 9) 
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9.4. Akadēmiskā personāla un kursu novērt ējums 
 

Viens no akadēmiskā personāla darbības kvalitātes nodrošināšanas veidiem ir studējošo 
aptaujas, kas tiek veiktas par katru nolasīto lekciju kursu. 2010./2011. akadēmiskajā gadā 
veikto aptauju rezultāti kopumā parāda docētāju pozitīvo novērtējumu un profesionālo 
izaugsmi. 
Vērtējumos tiek izmantota 5 ballu skala: 1 – ļoti vāji, 2 - vāji, 3 - viduvēji, 4 - labi, 5 - ļoti 
labi. 
 
Kursu vidējais vērtējums amplitūdā no 1  līdz 5 biežāk sastopamais vērtējums ir 4 un 5, 
kas vērtējams kā labi.   
 
Kritērijs Vidējais vērtējums  
Vērtējums kursam kopumā 4,01 
Lekciju loma kursa apguvē 4 
Praktisko nodarbību, semināru 
loma kursa apguvē 

4,11 

Iespēja veikt pastāvīgo/ 
individuālo darbu kursa ietvaros 

4,17  

Eksāmena satura atbilstība kursa 
saturam 

4,21 

 
 Docētāju darbā kā vērtīgākais aptaujās tiek minēta kvalifikācija, kompetence un 
profesionalitāte, gudrība, praktiskā pieredze, pozitīva attieksme pret studentiem, atsaucība, 
atvērtība dialogam, radoša pieeja, veiksmīgi sasaistot teoriju un praksi, kā arī docētāja 
personības individualitāte.  
 
Kritērijs Vidējais vērtējums 
Profesionālā kompetence 4,5 
Prasme rosināt diskusijas 4,01 
Spēja loģiski, skaidri izklāstīt mācību vielu 4,09 
Spēja saistīt teoriju ar praksi 4,06 
Runas kultūra 4,4 
Docētāja darba organizācija 4,19 
Iespēja konsultēties ar docētāju 4,35 
Objektivitāte zināšanu novērtēšanā 4,23 
Attieksme pret studentiem 4,42 

 
 
10. Finansēšanas avotu un infrastruktūras novērt ējums 

 
10.1.  Studiju programmas materiāli tehniskā bāze un finansējums  

 
Biznesa vadības programmas īstenošana balstās uz Vidzemes Augstskolas kopīgās 
materiāli tehniskās bāzes izmantošanu, neizdalot atsevišķi materiāli tehnisko bāzi un 
finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai. 
Materiāli tehniskā bāze 
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.  
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Studiju procesā tiek izmantotas 23 auditorijas ieskaitot konferenču zāli ar kopējo platību 
1497 m² t.sk. 3 datoru auditorijas ar 92 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m².), 
datortehnikas laboratorija, elektrotehnikas laboratorija, RFID laboratorija un tulkošanas 
auditorija ar 15 datoriem. Visi datori ir pieslēgti lokālajam tīklam, kas nodrošina vienotu 
informācijas apriti un ir nodrošināta pieeja Internetam, intranetam un abonētajām datu 
bāzēm. 
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. 
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. 
Studiju programmās paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem.  
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. 2010./2011. ak.gadā studiju maksa bija Ls 1050 
apmērā, bet nepilna laika studijām Ls 825. 2009/2010. studiju gadā pilna laika studijām 
studiju maksa bija Ls 1265 , bet nepilna laika studijām Ls 825. Salīdzinot ar 2009./2010. 
studiju gadu maksa samazinājusies par 16 % pilna laika studijām, bet nepilna laika 
studijām tā ir palikusi nemainīga. Augstskola nodrošina studentiem iespēju saņemt valsts 
garantētos studiju un studējošo kredītus noteikto limitu ietvaros.   
Bibliot ēkas resursi 
Vidzemes Augstskolas bibliotēka dibināta 1996.gadā. 2002.gadā tā 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 139 preses izdevumi papīra formātā 
latviešu, krievu un angļu valodās. No tiem VIA bibliotēka abonē 37. 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 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

41 
 

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. 

Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits 
(dati uz 30.03.2011.) ir 23091, tai skaitā grāmatas – 21113, seriālizdevumi – 2286 
(01.01.2010) , audiovizuālie un elektroniskie dokumenti – 670, kartogrāfiskie izdevumi – 
88, datu bāzes -11 

 SBA pakalpojumi tiek veikti sadarbībā ar Valmieras bibliotēku. ViA bibliotēkai ir 
savs SBA numurs un pasūtījumi tiek veikti katrai bibliotēkai atsevišķi, bet Valmieras 
bibliotēka nodrošina apmaksu par SBA pakalpojumiem arī ViA bibliotēkai. 
Kr ājums  
 Bizness un Ekonomika 
Nosaukumi 3710 
Eksemplāri  7622 
VIA abonētās datu bāzes 2011.gadā:  
Pilntekstu datu bāzes: Science Direct., SAGE, EBSCO.  
Līdz 2011.gada februārim bija pieejama datu bāze Emerald  
Vēl ir pieejamas Eiropa.lv, Cambridge Journals online, 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 un filmu DVD kolekcija. Minētās datu bāzes ir pieejamas 
no visiem Vidzemes Augstskolas datu pārraides tīklā strādājošajiem datoriem. Virknei 
datu bāžu ir iespējams piekļūt, saņemot īpašu atļauju: Latvijas Vēstnesis, Dienas Bizness 
un citas.  
Bibliotēka aktīvi piedalās valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” piedāvāto 
elektronisko resursu un pilntekstu datu bāzu izmēģināšanā.  
Bibliotēkā pieejams pastāvīgais un bezvadu Interneta pieslēgums. 
ViA bibliotēkā 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”. 
 
10.2. Ārējie sakari  
 
Biznesa vadības studiju programmā ir noslēgti sadarbības līgumi ar augstskolām no 15 
valstīm.    
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 
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sistēmu. Pirms došanās studēt uz ārzemēm studenti kopā ar fakultātes vadību izlemj, 
kādus studiju kursus tur apgūt, lai tie atbilstu BV studiju programmai. 
Socrates/Erasmus programma 
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 sekojošām augstskolām. 
Erasmus sadarbības augstskolas 
Npk Valsts Augstskola 
1. Austrija Alpen-Andria Universität Klagenfurt 
2. Beļģija Plantijn Hogeschool 
3. Igaunija Laane-Viru College 
4. Igaunija Tallinn University of Technology, Kuressaare College 
5. Islande University of Iceland 
6. Itālija Universita Politecnica Delle Marche 
7. Lietuva Klaipeda Business College 
8. Lietuva Kauno Kolegija 
9. Lietuva Vilnius Law and Business College 
10. Itālija Universita Politecnica Delle Marche 
11. Nīderlande Hague University 
12. Norvēģija Lillehammer Universtiy College 
13. Norvēģija Buskerud University College 
14. Somija Haaga Helia University of Business and Applied Sciences 
15. Somija Laurea University of Aplied Sciences 
16. Somija Saimaa University of Applied Sciences 
17. Spānija Universidad de a Coruna 
18. Turcija Adnan Menderes University 
19. Ungārija Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem 
20. Vācija Jade Hochschule, Fachhochschule, Wilhemshaven 
21. Vācija Ernst-Moritz- Arndt- Universität Greifswald 
22. Vācija Aschaffenburg University of Applied Sciences 
23. Vācija Universität Manheim 
24. Zviedrija Växjö University 
25. Zviedrija Karlstad University 
26. Zviedrija Mittuniversitetet 

2010./2011. akadēmiskajā gadā no Biznesa vadības studiju programmas  Erasmus 
programmu izmantoja kopā 9 studenti. 6 no tiem devās apmaiņas studijās uz kādu no 
sadarbības augstskolām, bet 3 ārzemēs izgāja vasaras praksi.  

Studenti, kuri izmantojuši Erasmus programmu 2010./2011. studiju gadā 

Npk Uzvārds Vārds Augstskolas /Prakses vieta Valsts Mobilit ātes 
veids 

1. Ādamsone 
Līga 
Luīze  Karlstad University Zviedrija Studijas 

2. Kaufmane Kate Buskerud University College Norvēģija Studijas 
3. Ludriksons Jānis Karlstad University Zviedrija Studijas 
4. Negribs Jānis University of Mannheim Vācija Studijas 
5. Skadmane Maija Buskerud University College Norvēģija Studijas 
6. Žugs Juris University of Mannheim Vācija Studijas 
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7. Čākure Zane Sheraton Rhodes Resort Grieķija Prakse 
8. Logina Ina SEEDS Icelands Īslande Prakse 

9. Ludriksons Jānis SEEDS Icelands Īslande 
Prakse – 
vasaras darbs 

 
 Statistika pa valstīm: 

Npk Valsts Studentu un 
praktikantu skaits 

1 Norvēģija 2 
2 Īslande 2 
3 Zviedrija 2 
4 Vācija 2 
5 Grieķija 1 
 Kopā: 9 

 
Sākot ar 2007./2008. gadu Erasmus programmas ietvaros tiek piedāvāta iespēja arī 
augstskolas personālam un mācībspēkiem doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz ārzemēm. 
2010./ 2011. ak.g. no Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes pieredzes apmaiņā devās 
2 docētāji: lekt. V.Melbārde un lekt. A.Andersons. 
 Lekt. A.Andersons 2010./2011. ak.gadā ir lasījis kursus ārzemju augstskolās: 

� 2011. gada 23.- 29. maijs. Lekciju kurss Klaipēdas Biznesa koledžas 
studentiem “WORLD BUSINESS PROBLEMS, DECISIONS, 
FUTURE (lessons from Asian Economic Forum in Astana, Kazakhstan 
in May 02-04, 2011), Lietuva, Klaipēda 

� 2011. gada 25.aprīlis- 02. maijs. Lekciju kurss Kokše Akadēmijas 
studentiem ”WORLD FINANCIAL CRISIS - OUTCOMES AND 
PROSPECTIVES” (Case Study- Latvia) , Kazahstāna, Kokšetau 

� 2010. gada 26.-30.septembris. Lekciju kurss Lääne-Viru koledžas 
studentiem ”Mistery of Capital” (Hernando de Soto), Latvian Economy 
before and aftre crisis”, Modriku, Rakveres rajons,Igaunija. 

 
2010./2011. ak.g. BVEF uzņēma vieslektorus: 
 

Npk Vārds, 
uzvārds Aktivit ātes Augstskola Valsts 

1 
C.Dijkmans, 
J.Vinkesteijn „Management Simulation” 

NHTV Breda University of Applied 
Sciences Nīderlande 

 
2011./2012. ak.gadā ir uzaicināta vieslektore no Slovākijas Ratka Jurkovic kursa Bizness 
un ētika docēšanai. 
 
 
  
Citas starptautiskās sadarbības iespējas 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte ir iesaistījusies Atvērtās sabiedrības institūta 
Augstākās izglītības atbalsta (HESP) programmā. Tas dod plašas iespējas studentiem un 
mācībspēkiem piedalīties dažādās mobilitātes un apmaiņas programmās Austrumeiropā un 
NVS valstīs. 
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11. Studiju programmas novērt ējums  
 
Stiprās puses un iespējas : 
 
1. Augsts iegūstamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prestižs reģionā un labas 

karjeras iespējas, kas nodrošina pietiekamu studentu skaitu programmas realizācijai. 
2. Programmā ir līdzsvarotas akadēmiskās un profesionālās zināšanas, akcentējot 

uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijai nepieciešamo zināšanu praktiskās 
pielietošanas aspektu, regulāri tiek izstrādāti jauni studiju kursi specialitātē. 

3. Studiju programmas realizācija pilna un nepilna laika studiju formās, kas dod iespēju 
studēt plašākam lokam interesentu. 

4. Daudzveidīgu mācību metožu un interdisciplinārās pieejas realizācija studiju procesā, 
akcentējot patstāvīgā darba formu dažādību, kas nodrošina nepieciešamo prasmju un 
kompetenču ieguvi studiju procesā.  

5. Augsti kvalificētu un pieredzējušu nozares praktiķu iesaistīšana programmas 
realizācijā.   

6. Docētāju, studējošo un uzņēmēju sadarbības paplašināšanās kopīgo lietišķo pētījumu 
veikšanā.  

7. Uzlabojusies komunikācija ar absolventiem un prakšu vietu nodrošināšanā, kā arī 
programmas popularizēšanā. 

8. Biznesa vadības fakultātē un ViA kopumā izveidojies labvēlīgais iekšējais 
mikroklimats, kas balstās uz korektām un lietišķām attiecībām docētāju starpā, kā arī 
starp docētājiem un studentiem. 

9. Sadarbība ar studentu pašpārvaldi un studentu pārstāvniecība fakultātes Domē 
nodrošina studējošajiem  iespējas koriģēt un uzlabot mācību procesu.  

10. Studentiem tiek piedāvātas dažādas studiju un prakšu iespējas ārzemju augstskolās un 
ES uzņēmumos.  

11. Notiek augstskolas iekšējās e - vides izmantošana, kas nodrošina kvalititatīvu studiju 
procesu un ātru, lietišķu informācijas apmaiņu starp studentu un docētāju.. 

12.  Iespēja veikt lietišķus pētījumus saistībā ar reģiona uzņēmēju vajadzībām. 
 
Vājās puses un draudi: 
 
1. Nepietiekama docētāju iesaistīšanās mācību metodisko materiālu sagatavošanā studiju 

kursos un tālākizglītības vajadzībām, kas nodrošinātu ievērojami kvalitatīvāku studiju 
kursu apguvi, bet īpaši palīdzētu nepilna laika studijās.  

2.  Attīstības stadijā ir absolventu iesaistīšana studiju programmas realizācijā un 
augstskolas konsultatīvo institūciju darbā. 

3. Nepietiekama docētāju aktivitāte docēšanas vizītēs ārvalstu augstskolās. 
 
Priekšlikumi studiju programmas satura un organizācijas pilnveidošanai un 
attīstībai 
 
1. Regulāri pārskatīt un izdarīt izmaiņas programmas saturā atbilstoši mainīgajai biznesa 

videi.  
2. Periodiski pārskatīt un papildināt studiju kursu saturu, novēršot satura dublēšanos un 

panākot nozares aktuālo jautājumu iekļaušanu. 
3. Aktivizēt docētājus iesaistīties valsts un starptautiskās apmaiņas un stažēšanās 

programmās  
4. Veicināt mācībspēku regulāru dalību un uzstāšanos zinātniskās konferencēs. 
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5. Turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem mācību prakses organizēšanā un kopīgu 
projektu realizācijā, kā arī programmas popularizēšanā  

6. Veicināt karjeras izglītību un vēlmi pilnveidoties pēc augstskolas beigšanas. 
 
11. Studiju programmas attīstības plāns  
 

Vidzemes Augstskolas Senāts ir apstiprinājis ViA stratēģiju, no kuras izriet Biznesa 
vadības un ekonomikas fakultātes attīstības mērķis - studiju programmas kā 
kvalitatīvas augstākās profesionālās izglītības studiju programmas attīstība, piedāvājot 
konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību, kas atbilstu valsts sociāli ekonomiskai 
un tirgus situācijai, kā arī reģiona ekonomiskajām vajadzībām.  

 
N.p.k. Plānotie pasākumi Laiks (g.) 

1. 
 

 
2. 
 
 

     
    3. 

  
 

4. 
 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Uz reģiona attīstību orientēti pētījumi studiju procesā un 
akadēmiskā un zinātniskā personāla pētnieciskajā darbā; 
 
Starpdisciplināra pieeja, pilnveidojot studiju programmas  
saturu, integrējot sasniegumus inženierzinātnēs  un sociālajās 
zinātnēs;  
 
Studentu personības pilnveidošanas metožu izstrādāšana un 
pielietošana kursu saturā 
 
Mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana  e - vidē   
Darba dēvēju aptaujas organizēšana Vidzemes reģionā par 
absolventu profesionālajām kompetencēm  
 
Dalība studentu zinātnisko darbu konferences organizēšanā 
 
Docētāju starptautiskās apmaiņas  attīstīšana 
 
Jaunu profesionālās specializācijas izvēles kursu izstrāde, 
atbilstoši ekonomikas tendencēm un aktualitātēm 
 

visā programmas 
realizācijas 

procesā 
visā programmas 

realizācijas 
procesā 

 
visā programmas 

realizācijas 
procesā 

visā programmas 
realizācijas 

procesā 
 

ik gadu 
 

ik gadu 
 

visā programmas 
realizācijas 

procesā 
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Pielikums Nr.1 
 

Biznesa vadības studiju programmas saturs 
 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti  Pārbaudes forma  
Obligātie studiju kursi (A da ļa)                              106  

Vispārizgl ītojošie kursi                                                        20  
Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 Eksāmens 
Matemātika  4 Eksāmens 
Ekonomikas vēsture 2 Eksāmens 
Pētījumu metodoloģija 4 Eksāmens 
Uzņēmējdarbības tiesības 4 Eksāmens 
Ievads filozofijā 2 Eksāmens 
Nozares teorētiskie pamatkursi                                           36  
Ievads uzņēmējdarbībā  4 Eksāmens 
Bizness un ētika 2 Eksāmens 
Projektu vadība 2 Eksāmens 
Mikroekonomika 4 Eksāmens 
Makroekonomika 4 Eksāmens 
Mārketings  4 Eksāmens 
Statistika un datorizēta informācijas apstrāde 4 Eksāmens 
Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas 6 Eksāmens 
Vadības psiholoģija 4 Eksāmens 
Starptautiskā ekonomika 2 Eksāmens 
Gada projekts  12 (4+4+4 ) Aizstāvēšana  
Prakse 26 (6+6+6+8) Ieskaite 
Bakalaura darbs 12 Aizstāvēšana 
Nozares profesionālās specializācijas kursi        
(B daļa) 

34  

Mārketinga stratēģijas  4 Eksāmens 
Organizāciju pārvaldība 4 Eksāmens 
Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens 
Loģistika 4 Eksāmens 
Kvalitātes vadības sistēmas 2 Eksāmens 
Cilvēkresursu vadība 4 Eksāmens 
Investīciju un risku vadība 4 Eksāmens 
Stratēģiskā vadīšana 4 Eksāmens 
Finanšu vadība 4 Eksāmens 
Nozares profesionālie izvēles kursi   14  
E-komercija 2 Eksāmens 
Biroja darba organizācija 2 Eksāmens 
Starptautiskie norēķini 2 Eksāmens 
Reklāma 2 Eksāmens 
Nauda un bankas 2 Eksāmens 
Reģionālā politika 4 Eksāmens 
Valsts un pašvaldību budžeti 2 Eksāmens 
Gada pārskatu sastādīšana 2 Eksāmens 
Audits 2 Eksāmens 
Organizācijas kultūras menedžments –  
emocionālā dimensija 

2 Eksāmens 

Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā 2 Eksāmens 
Starptautiskie biznesa darījumi 2 Eksāmens 
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Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā 2 Eksāmens 
Kursi biznesa vadībā, ko piedāvā vieslektori  Eksāmens 
Br īvās izvēles kursi (C daļa )                                    6 Eksāmens 
Citu fakultāšu, BVEF docētāju vai vieslektoru 
piedāvātie kursi 

6  

Kopā 160  
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Pielikums Nr.2 
 

 
Biznesa vadības programmas pilna laika studiju plāns 

 
 

Semestri Kurss 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Angļu valoda uzņēmējdarbībā 
Matemātika 
Uzņēmējdarbības tiesības  
Mikroekonomika 
Ievads uzņēmējdarbībā 
Ievads filozofijā 

2 
4 
4 
4 
4 
2 

2       

Makroekonomika 
Finanšu grāmatvedība un informatīvās 
sistēmas  
Ekonomikas vēsture 
Prakse 

 4 
 
6 
2 
6 

      

Pētījumu metodoloģija  
Mārketings 
Vadības psiholoģija 
Statistika un datorizētā informācijas apstrāde  
Gada projekts I (biznesa plāns) 

  4 
4 
4 
4 
4 

     

Projektu vadība 
Bizness un ētika 
Organizāciju pārvaldība 
Starptautiskā ekonomika 
Gada projekts II 
Prakse 

   2 
2 
4 
2 
4 
6 

    

Mārketinga stratēģijas 
Vadības grāmatvedība 
Loģistika 
Kvalitātes vadības sistēmas 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 

    4 
4 
4 
2 
6 

   

Finanšu vadība 
Stratēģiskā vadīšana 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 
Gada projekts III 
Prakse 

     4 
4 
2 
4 
6 

  

Investīciju un risku vadība  
Cilvēkresursu vadība 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 
Brīvās izvēles kursi 

     4 
4 
6 
6 

  

Prakse 
Bakalaura darbs 

       8 
12 
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Pielikums Nr.3 
 

Biznesa vadības programmas nepilna laika studiju plāns  
 

Semestri Kurss 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Angļu valoda uzņēmējdarbībā 
Matemātika 
Ekonomikas vēsture 
Mikroekonomika 
Ievads uzņēmējdarbībā 

2 
4 
2 
4 
4 

2         

Pētījumu metodoloģija 
Finanšu grāmatvedība un informatīvās 
sistēmas  
Makroekonomika 

 4 
6 
 
4 

        

Mārketings 
Uzņēmējdarbības tiesības  
Ievads filozofijā 
Prakse 

  4 
4 
2 
6 

       

Statistika un datorizētā informācijas apstrāde  
Bizness un ētika 
Vadības psiholoģija 
Gada projekts I  (Biznesa plāns) 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 

   4 
2 
4 
4 
2 

      

Projektu vadība 
Organizāciju pārvaldība 
Vadības grāmatvedība 
Mārketinga stratēģijas 
Kvalitātes vadības sistēmas 

    2 
4 
4 
4 
2 

     

Starptautiskā ekonomika 
Loģistika 
Prakse 
Gada projekts II 

     2 
4 
6 
4 

    

Finanšu vadība 
Stratēģiskā vadīšana 
Cilvēkresursu vadība 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 

      4 
4 
4 
4 

   

Investīciju un risku vadība  
Brīvā izvēle 
Gada projekts III 
Prakse 

       4 
2 
4 
6 

  

Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 
Brīvā izvēle 
Prakse 

        8 
4 
4 

 

Prakse 
Bakalaura darbs 

         4 
12 
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Pielikums Nr.4 
 

Nr. 
p.k

. 
Uzvārds Vārds Dzimšanas 

gads 
Akadēmiskais 

amats 

Zinātniskais/ 
akadēmiskais 

grāds 
Kursi Kontakti 

1 Andersons Aigars 1966 lektors 

Maģistrs  
nekustamo 

īpašumu pārvaldē, 
LLU ekonomikas  

doktorants 

Gada projekts I (Biznesa 
plāns),  

Nekustamā īpašuma 
tirgus Latvijā, 
E-komercija 

aigars.andersons@va.lv 

2 Jurgelāne Ingūna 1968 lektore 

Sociālo zinātņu 
maģistre 

ekonomikā, LLU 
ekonomikas 
doktorante 

Ievads uzņēmējdarbībā 
Starptautiskā ekonomika 
Finanšu grāmatvedība un 

informatīvās sistēmas 
Starptautiskie norēķini 
Valsts un pašvaldību 

budžeti 

inguna.jurgelane@va.lv 

3 Leščevica Maira 1968 
Asociētā 
profesore 

 Ekonomikas 
zinātņu doktore 

Projektu vadība 
Starptautiskie biznesa 

darījumi 
Bizness un ētika, 

Pētījumu metodoloģija 

maira.lescevica@va.lv 

4 Melbārde Vija 1957 lektore 

Izglītības zinātņu 
maģistre 

pedagoģijā, LU 
vadības zinātņu 

doktorante 

Mikroekonomika, 
Makroekonomika, 

Ekonomikas vēsture 
vija.melbarde@va.lv 

5 Melece Ligita 1950 docente 

Ekonomikas 
doktores 

zinātniskais grāds 
Agrārajā 

ekonomikā 

Kvalitātes vadības 
sistēmas ligita@lvaei.lv 

6 Nimroda Mārīte 1955 docente 

Psiholoģijas 
maģistre, LU 
psiholoģijas 
doktorante 

Vadības psiholoģija 
Organizāciju pārvaldība 

Cilvēkresursu vadība 
marite.nimroda@va.lv 

7 Ore Maira 1970 docente 

Ekonomikas 
maģistre, LLU 
Doktorantūras 

studijas 
ekonomikā 

Finanšu grāmatvedība un 
informatīvās sistēmas 
Vadības grāmatvedība 
Nodokļu sistēma un 
likumdošana Latvijā 

maira.ore@va.lv 

8 Rozentāle Sarmīte 1958 
asociētā 
profesore 

Ekonomikas 
zinātņu doktore 

Audits  
Gada pārskata sastādīšana 

Finanšu vadība 
Investīciju un risku 

vadība 

sarmite.rozentale@va.lv 

9 Rozenbergs Jānis 1979 lektors 

Biznesa vadības 
maģistrs, 

Doktorantūras 
studijas RTU 

Stratēģiskā vadīšana janis.rozenbergs@dome.cesis.lv 

10 Skrastiņa Zinta 1957 lektore 
Matemātikas 

zinātņu maģistre 

Matemātika, 
Statistika un datorizētā 
informācijas apstrāde 

zinta.skrastina@va.lv 

11 Ivaščuks Vadims 1948 vieslektors 
Sociālo zinātņu 

maģistrs 
vadībzinātnēs 

Loģistika iva@lanet.lv  

12 Cāne Renāte 1957 vieslektore 

Profesionālā 
maģistra grāds 

uzņēmējdarbības 
vadībā 

Mārketinga stratēģijas renate.cane@gmail.com 

13 Dmitričenko Ieva 1974 vieslektore 
Maģistra grāds 

uzņēmējdarbības 
vadībā 

Mārketings ieva.dmitricenko@va.lv 

14 Šomase Agrita 1964 vieslektore 
Profesionālā 

bakalaura grāds 
tiesību zinātnēs 

Biroja darba organizācija agrita.somase@va.lv 

15 Pētersons Normunds 1965 vieslektors 
Tiesību zinātņu 

specialitāte, jurista 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības tiesības normunds@mikronet.lv 

16 Lapetrova Agnese 1979 vieslektore 
Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 

sabiedrības vadībā 

Organizācijas kultūras 
menedžments –  

emocionālā dimensija 
 

agnese.lapetrova@va.lv 

17 Rozenvalde  Inta  1951 vieslektore 
 Bakalaura grāds 

filozofij ā 
Pētījumu metodoloģija intaroz@inbox.lv  
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18 Zunde Ansis 1948 vieslektors 
Maģistra grāds 

filozofij ā 
Ievads filozofijā ansis.zunde@va.lv 

19 
C.Dijkmans, 
J.Vinkesteijn 

    Management simulation  

 
 

Citu fakult āšu docētāji 
 

Uzvārds Vārds Dzimšanas 
gads 

Akadēmiskais 
amats 

Zinātniskais/ 
akadēmiskais 

grāds 
Kursi Kontakti 

Cakula Sarma 1960. Profesore 
Pedagoģijas 

zinātņu doktore 
Statistika un datorizētā 
informācijas apstrāde 

sarma.cakula@va.lv 

Goldmane Selga 1965. Docente 
Filoloģijas 

maģistra grāds 
filoloģijā 

Angļu valoda 
uzņēmējdarbībā 

selga.goldmane@va.lv 

Lārmane Daina 1957. Lektore 
Maģistra grāds 

filoloģijā 
Angļu valoda 

uzņēmējdarbībā 
daina.larmane@va.lv 

Līviņa Agita 1972. 
Asociētā 
profesore 

Ekonomikas 
zinātņu doktore 

Reģionālā politika agita.livina@va.lv 

Ebele Inese 1980. Lektore 
Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
vadībzinātnē 

Reklāma inese.ebele@va.lv 

Sakne Inita 1964. Docente 
Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 

ekonomikā 
Nauda un bankas Inita.sakne@va.lv 
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Pielikums Nr.5 
 
 

Biznesa vadības studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju sastāva 
kvantitat īvais un kvalitatīvais raksturojums 

2003. – 2011.g. 
 

 
Akadēmiskais 

personāls 
 

2003.
/2004

. 

2004.
/2005

. 

2005.
/2006

. 

2006.
/2007

. 

2007.
/2008

. 

2008.
/2009

. 

2009/
2010. 

2010/
2011. 

Vēlētie fakultātes 
docētāji         

Amati         
Profesors         

Asoc.profesors      1 1 2 
Docents 5 7 7 7 6 4 3 3 
Lektors 2 4 4 4 4 4 5 5 

Asistents         
Zinātniskie grādi         
Hab.doktora grāds         

Doktora grāds  2 2 2 2 2 2 3 
Maģistra grāds  6  8 8 8 8 7 7 7 

Doktorantūrā studējošie 3 5 5 5 6 5 3 5 
Bakalaura grāds/2.līmeņa 

profesionālā augstākā 
izglītība 

 
 

      

Profesionālā kvalifikācija 1 1 1 1     
 7 11 11 11 10 9 9 10 

Citu ViA fakult āšu 
docētāji         

Amati         
Profesors      1 1 1 

Asoc.profesors 1 1 1 1 1   1 
Docents 5 3 2 5 6 4 3 2 
Lektors 5 4 3 2 4 2 2 2 

Asistents         
Zinātniskie grādi         
Hab.doktora grāds         

Doktora grāds 1 1 1 1 1 1 1 2 
Maģistra grāds 8 4 4 7 10 6 5 4 

Doktorantūrā studējošie 2   2 5 4 3 3 
Bakalaura grāds/2.līmeņa 

profesionālā augstākā 
izglītība 

1 
1 

      

Profesionālā kvalifikācija 1 2 1      
 11 8 6 8 11 7 6 6 

Viesdocētāji         
Amati         

Profesors 2 1  1      
Asoc.profesors         

Docents 3 2 4 4 4 1 1  
Lektors 4 2 1 3 4 10 11 8 

Asistents 1 1       
Zinātniskie grādi         
Hab.doktora grāds         

Doktora grāds 4 2 1 3 1 1 1  
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Maģistra grāds 6 4 3 4 4 6 7 5 
Doktorantūrā studējošie     1 2 2 2 

Bakalaura grāds/2.līmeņa 
profesionālā augstākā 

izglītība 
 

 
 1 2 3 3 3 

Profesionālā kvalifikācija   1  1 1 1 1 
 10 6 5 8 8 11 12 8 
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Pielikums Nr.6 
 

Biznesa vadības studiju programmā izstrādāto bakalaura darbu galvenā tematika 
 

Gads Bakalaura darba tēma 

Muitas kontroles mehānisma attīstības tendences Latvijas Republikā 
Maksātnespējas procesa risināšanas problēmas un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā 
Konkurētspējīgās tirgus pozīcijas noteikšana interneta pakalpojumiem 
Darbinieku klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums A/S NORD/LB Latvija bankā pēc klientu 
apkalpošanas standarta ieviešanas 
Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2000 ieviešana un efektivitātes novērtēšana Latvijas uzņēmumos 
Valsts un Privātās partnerības (VPP) iespējas Cēsīs 
SIA Maiznīcas Ieva tirgus pozīcijas analīze 
Privātie pensiju fondi, to attīstības tendences Valmieras rajonā 
Grāmatvedības organizācija un tās pilnveides iespējas Valmieras pilsētas domē 
Pārtikas produkta Rolnik tirgus pozīcijas analīze un virzīšanas plāns 
Uzkrājošo dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu pieprasījuma analīze Vidzemē 
SIA Lācīšu staļļi mārketinga plāna izstrāde 2006.gadam 
Privātpersonu hipotekārās kreditēšanas attīstību kavējošie faktori Latvijas Republikā 
Starptautiskās banku norēķinu formas 
Klientu apkalpošanas kultūras izpēte A/S Latvijas Krājbanka X fili ālē 
Privātīpašnieku meža apsaimniekošanas tendences, problēmas un to risinājumi 
Apgrozāmo līdzekļu vadīšanas analīze SIA Eltekss 
SIA Bryce Farms tirgus pozīcijas analīze 
AS LatLADA mārketinga plāns 2006.gadam 
Dzīvokļu tirgus attīstība Vidzemē no 2000. – 2005.gadam 
Eiropas Savienības ERAF grantu shēmas Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 
teritorijās izmantošanas iespējas Latvijā 
Brenguļu pagasta pašvaldības finanšu investīcijas multifunkcionālajā centrā Kaimiņi 
Apdrošināšanas pakalpojumu tirgus attīstība Latvijas Republikā 
Lisabonas stratēģija un reģionālā  politika - iespējas un pārmaiņas 
Noteicošie faktori ES naudas apguvē Rīgas rajonā 
Ieguldījuma novērtējums tuneļveida veļas mazgātavā Vidzemes reģionā 
Saimnieciskās darbības efektivitātes izvērtējums agroservisa uzņēmumā 
Tirdzniecības uzņēmuma SIA AV budžeta izstrāde 2006.gadam 
Pārmaiņu procesa riski un darbinieku apmierinātības ar materiālo novērtējumu analīze pārmaiņu procesā 
A/S Latvenergo fili ālē Ziemeļu elektriskie tīkli 
Strādājošo apmierinātība ar darbu un lojalitāte alus un 
atspirdzinošo dzērienu vairumtirdzniecības uzņēmumā. 
A/S Latfood vadīšana krīzes situācijā  
Tīkla mārketinga kompāniju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā 
Cilvēku resursu plānošana un atlase reģionālajos valsts arhīvos 
Mārketinga komunikāciju sistēmas izstrāde uzņēmumā SIA Salnams 
E – komercijas attīstības iespējas Latvijas Republikā 

2005. 

Vēžu audzēšanas iespējas Latvijā 
Aktualitātes Latvijas vērtspapīru tirgū 
SIA Viesnīcu un restorānu mācību centra attīstības stratēģija 
Nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences Jēkabpils rajonā no 2000. līdz 2005.gadam 
Dienas centrs kā Limbažu rajona sociālo jautājumu risinājums 
Kokapstrādes nozare un tās attīstības iespējas Latvijā 
Uzņēmuma SIA Aldero finanšu darbības analīze un optimizācija ar mērķi piesaistīt kreditorus 
Uzņēmuma SIA Aizlīči biznesa plāns 

2006. 

SIA BN Kurši attīstības mārketinga stratēģiju izstrāde 
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Veselības apdrošināšanas pakalpojumu tirgus izpēte Latvijā 
Organizācijas iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana un izveide 
Tendences reklāmai internetā Latvijā 
SIA Loko un partneri tirgus pozīcijas analīze 
AS Hansabanka Aizkraukles filiāles tirgus pozīcijas nostiprināšanas plāns 
Uzņēmuma SIA Āma finanšu darbības analīze un optimizācija 
Uzņēmuma X attīstības stratēģija 
E – komercijas attīstība uzņēmums uzņēmumam modeļiem Latvijā 
Zemnieku saimniecību attīstības stratēģiju izstrāde 
Eiro ieviešanas perspektīvas Latvijas Republikā 
Uzņēmumu finanšu rādītāju ietekme uz akciju cenām Rīgas Fondu biržā 
LPPKS Jaunais Piens investīciju novērtējums a/s Trikātas Siers 
Patērētāju tiesību aizsardzības problēmas Tukumā 
Netradicionālais mārketings, tā izplatība un attīstība Latvijā 
Jaunas attīstības stratēģijas izveide uzņēmumam SIA Valker 
e-paraksta teorija un prakse Latvijā 
Viesu nama “Vēja slota” attīstības plāns 
Organizācijas vadības risinājumi uzņēmumā SIA “Culimeta Baltics” 
Uzņēmējdarbības iespējas Latvijā transporta pakalpojumu nozarē 
Latvijas iedzīvotāju attieksme pret vides reklāmām Latvijā 
Sortimenta politika kā konkurētspējīga priekšrocība gaļas pārstrādes uzņēmumā “Triāls” 
Grāmatvedības organizācija un tās pilnveides iespējas ražošanas uzņēmumā 
Bezdarba un nodarbinātības raksturojums Valmieras rajonā 
Apkalpošanas kvalitātes novērtējums pakalpojumu nozares uzņēmumā AAS “Baltijas transporta 
apdrošināšana” 
Masu mediju izvēli reklāmas izvietošanai ietekmējošie faktori 
Lauku tūrisma attīstības vide Latvijā 
Z/s Birzmaļi ekonomiskā stāvokļa analīze 
Grāmatvedības un kārtošanas un organizācijas noteikumu izstrāde SIA M.A.J. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007. 

Ieguldījumu fondu attīstība Latvijā, riski un iespējas 
Uzņēmuma SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” lauku teritoriju maršrutu 
izstrāde un optimizācija 
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā 
Biznesa inkubatori un uzņēmējdarbības vide Latvijā 
SIA "Valhalla" attīstības stratēģijas 
Uzņēmuma SIA „Union Asphalttechnik” attīstības stratēģijas izstrāde 
Nekustamā īpašuma tirgus attīstības perspektīva Vidzemē 
Celtniecības uzņēmuma SIA "RCI Gulbene" finansiālās darbības analīze 
Mājokļu pieejamības tendences un tās ietekmējošie faktori Latvijā 
Pārstāvniecības “SANDOZ d.d.” farmaceitisko produktu pozicionēšanas iespējas Latvijas tirgū 
Personāla atlases procesa analīze uzņēmumā AS SEB Latvijas Unibanka 
ES strukturālo fondu iespējas jauniešu nodarbinātības veicināšanai 
Nekustamā īpašuma tirgus attīstība Valmierā un apkārtējos pagastos 
Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta plānošanas un kontroles rokasgrāmatas izstrāde 
Zemnieku saimniecības "Klimpas" ekonomiskā stāvokļa analīze 

 
 
 
 
 
 
 
 

2008. 

SIA "Vecpurmatuļi"pašreizējā un potenciālā vērtība 
Uzņēmējdarbības attīstības iespēju novērtējums Valmieras novadā 
Darbinieku motivācijas faktoru izpēte Valsts SIA „Valmieras drāmas teātris” 
Personāla politika uzņēmumā „Maxima Latvija” 
Neregulāro pasažieru pārvadājumu attīstības plāns SIA „VTU Valmiera” 
Augkopības uzņēmuma zemnieku saimniecības „Viesturi” saimnieciskās darbības attīstības iespējas 
Rīgas un Pierīgas dzīvokļu tirgus problēmas un attīstības tendences 

  
 
 
 
 
 
 

Loģistika un loģistikas izmaksu samazināšana uzņēmumā Cola Cola HBC Latvia 
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Mārketinga mix pielietojums uzņēmumā "Sanistal" 
"Valmieras piens", AS darbinieku motivācijas faktoru izpēte 
E- komercijas attīstības iespējas Latvijā 
Uzņēmuma "Mūris Z" saimnieciskās darbības analīze 
Burtnieku novada uzņēmējdarbības vides izpēte 
A/S "SCO Centrs" struktūrvienību darbības pelnītspējas analīze 
Mārketinga pasākumu komplekss fotosalonā "Nāra" 

 
2009. 

Darba samaksas sastāvdaļu izvērtējums Valmieras rajona policijas pārvaldē 
SIA "Silviko" saimnieciskās darbības analīze 
Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas būtiskākās atšķirības pēc pašvaldību reģionālās reformas 
SIA "Cintamani Baltic" iekšējās un ārējās vides faktoru analīze 
Motivācijas un vadības stilu izpēte uzņēmumā SIA „Konekesko Latvija” 
Importa un eksporta attīstība AS "Valmieras stikla šķiedra" 
Uzņēmuma Z/S "Jaunstokas" attīstības stratēģija 
Uzņēmuma Z/S "Jaunstokas" attīstības stratēģija 
Personāla vadība un novērtēšana uzņēmumā SIA "Dizaina centrs" 
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" saimnieciskās darbības analīze 
SIA „Elisso” attīstības stratēģijas izstrāde 2010. – 2013. gadam 
SIA "L`oreal Baltic" profesionālās matu kosmētikas mārketinga pamatelementu kompleksa analīze 
Nodokļu ietekme uz Latvijas ekonomiku 
Pensiju trešais līmenis kā pensiju sistēmas sastāvdaļa 
Līzinga pakalpojumu tirgus attīstība Latvijā 
SIA "T.N.Rozalinde" saimnieciskās darbības analīze 
Personāla motivācijas sistēmas novērtēšana uzņēmumā "MA"  
E-komercijas pielietojums Latvijas tūrisma nozarē 
Pārmaiņu laika ietekme uz darbinieku apmierinātību ar darbu ēdināšanas uzņēmumā 
Smiltenes novada izveidošanas ietekme uz Brantu pagasta pārvaldes darbiniekiem 
Nodarbinātība un darba iespējas Limbažu rajonā 
Celtniecības uzņēmuma SIA "TRIO" finanšu analīze un attīstības perspektīvas 
Banku maksājumu karšu izvēles rīcību ietekmējošie faktori 
Ceļu būves uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze 
Darba samaksas, ieturējumu un atvieglojumu aprēķināšana un atspoguļošana grāmatvedībā 
Cēsu pašvaldības aģentūras "Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs "darbinieku motivācija ekonomiskās 
krīzes apstākļos 
Debitoru parādu pārvaldības sistēmas izpēte SIA "CFBC" 
Tirdzniecības uzņēmuma SIA Swedish Tool saimnieciskās darbības analīze 
Uzņēmuma budžeta projekta izstrāde un izvērtēšana 
Mārketinga stratēģija akciju sabiedrībā Valmieras stikla šķiedra 
SIA "Sportland" iekšējās un ārējās vides analīze un perspektīvās attīstības iespējas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010. 

AAS BTA tirgus pozīcijas analīze 
Latvijas Basketbola Līgas mārketings un tā pilnveides iespējas 
Meža apsaimniekošanas budžeta plāna izstrāde saimniecībai „Jaunbudži” 
Zīmola "Kvalitatīvs produkts" jeb "Zaļā karotīte" attīstība un ietekme uz patērētāju 
Konkurence ziedu mazumtirdzniecībā Valmierā 
Darba līguma uzteikuma problemātika 
Uzņēmuma sagatavošana publiskā iepirkuma veikšanai Latvijā 
SIA “Vivate ” saimnieciskās darbības analīze 
Bērnu aprūpes centra izveide Vidzemes Augstskolā 
Privātpersonu ieguldījumu iespējas Latvijā 
Tiešo nodokļu sistēmas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi salīdzinošā analīze 
Korupcijas riski Publiskā iepirkuma jomā un to ietekme uz uzņēmējdarbību 
Investīciju novērtējums cūkkopības biznesā Latvijā 
SIA „Aloja Agro” finanšu analīze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011. 

"Valmieras piens", AS jaunā produkta - "Sešgraudu" jogurta ieviešanas novērtējums 
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Pielikums Nr.7 
 

Publicēto mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts 
2005. – 2011.gadā 

 
1. Andersons A. A Property Tax System For Baltic Countries. Methodology analysis. 

Metodisks materiāls. 
2. Cakula S., Ginters E. Maģistra darba noformēšana. Metodiskie norādījumi 

Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas programmā studējošajiem. Valmiera. 
Vidzemes augstskola. 2007, 19 lpp. ISBN 9984-633-05-5 

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

4. Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional 
Development. Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue.  Valmiera, 
2005. pp. 127-131 

5. Melbārde V. Sociālās zinības 9. klasei: Rīga, RaKa, 2007. metodisks materiāls 
6. Melbārde V. Sociālās zinības 6. klasei: Rīga, RaKa, 2007. metodisks materiāls 
7. Melbārde V.//Ievads ekonomikā. Sociālās zinības 7.-9.klasei.  – R.: RaKa, 2005. –

142.lpp (37-43;65-84 lpp) 
8. Melbārde V.//Politika un tiesības. II daļa.- R.: RaKa,2005 
9. Rozenvalde I . Akadēmiskās rakstīšanas kompleksais raksturs. Grām.: Latviešu valoda – 

pastāvīgā un mainīgā. Galv. red. A. Veisbergs. Rīga: Zinātne, 2007, 71.-82. lpp. Valsts 
valodas komisijas raksti, 3. sēj. 

10. Rozenvalde I . Par universālas virtuālas skaidrojošas vārdnīcas izveidi un tās 
pieejamību. Grām.: Latviešu valoda – robežu paplašināšana. Valsts valodas 
komisijas raksti, 1. sēj. Rīga : Valsts valodas komisija, 2005, 93.–99. lpp.  

11. Rozenvalde I.  Par rakstīšanas centru Latvijas augstskolā: sapnis un pamošanās. 
Grām.: Latviešu valoda – robežu paplašināšana. Valsts valodas komisijas raksti, 1. 
sēj. Rīga : Valsts valodas komisija, 2005, 86.–92. lpp.  
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Pielikums Nr.8 
 

Nozīmīgāko publicēto zinātnisko darbu saraksts 
2005. – 2011.gadā 

 
 

1. Andersons A. “Influence of Global Processes to Real Estate Market in the 
Republic of Latvia” starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā “Globalization and 
Modern Society Development”, 2009.gads, Kokšetau, Kazahtānā. Zinātnisko 
rakstu krājuma ISBN numurs 978-601-206-019-5. 

2. Andersons A. Publikācija “Real Estate Taxation System Development within 
Globalization Process” starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā,  Kazahstānā, 
Kokšetau, 2009. gada septembrī. 

3. Andersons A. Land Administration in Latvia: Problems and Solutions.// 
Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences, Zemes ierīcība un zemes 
pārvalde '99 raksti, Jelgava 

4. Blumberga M. (tagad – Ore)// Valmieras rajona uzņēmējdarbības vide. – 
Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2007. – 51 lpp. 

5. Cakula, S., Osis, K. Knowledge Management in Course Content Development and 
Teaching. In EduLEARN’10 International Conference on Education and New 
Learning Technologies. Barcelona, Spain, 2010, pp.87-96 ISBN: 978-84-613-
9386-2 

6. Cakula S. Jakobsone A. Perspectives of E-Learning and Technological support for  
Adults // Proceedings of The First International Conference on e-Learning For All, 
2010. pp 100-107, ISBN: 978-0-9809498-2-7 

7. Cakula, Plesavnieks. Study Case of M-Learning. IEEE Multidisciplinary 
Engineering Education Magazine. Vol 4, No1, 2009. pp. 19-23.  ISSN 1558-7908 

8. Cakula S., Osis K., Ose B. Quality Adult Learning in Perspective of Advancing 
Modern Technologies and Personal Knowledge Management // Educating the 
Adult Educator Quality Provision & Assessment in Europe. GRAFIMA 
Publications, Thessaloniki, 2009. pp – 673-690 ISBN 978-960-243-668-4 (ERIC 
ED508475) 

9. Cakula S. Sedleniece M. Modelling of E-Learning Course Methods // Advances in 
Databases and Information Systems. 13th East-European Conference. ADBIS 
2009. Riga Technical University, 2009, pp.177-184, ISBN 978-9984-30-163-1 

10. Bekere D., Cakula S. Modeling of sharing E-Learning resources using 
collaborative tagging services // Proceedings CSMW. AAU Klagenfurt,Austria. 
2009, pp 13-20 ISBN 978-3-9500593-4-2 

11. Cakula S . Technological Support and Problem Based Learning as a Mean of 
Formation of Student’s Creative Experience // Discourse and Communication for 
Sustainable Education, Daugavpils Universitāte, 2011, ISSN 1691-6301, ISBN 
978-9984-14-487-0 

12. Cakula S . Technological Support and Problem Based Learning as a Mean of 
Formation of Student’s Creative Experience // Discourse and Communication for 
Sustainable Education, Daugavpils Universitāte, 2011, ISSN 1691-6301, ISBN 
978-9984-14-487-0 

13. Cakula S. Jakobsone A. E-Learning modelling-fostering more effective training 
process. 8th  International Conference on Emerging eLearning Technologies and 
Applications. CASES & PROJECTS, Stara Lesna, Slovakia, 2010. ISBN 978-80-
8086-166-7 
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14. G.Stale, S.Cakula ”Application of Enterprise Modeling Method for  Continuing 
Education Dsign and Development”. 3rd WSEAS International Conference on 
Visualization, Imaging and Simulation. University of Algarve, faro, Portugal, Nov. 
3-5,2010. pp 86-92, ISSN 1792-6130, ISBN 978-960-474-246-2 

15. 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 

16. 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 

17. 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. 

18. Cakula S.  E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional 
Development. Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue.  Valmiera, 
2005. pp. 127-131. 

19. Cāne R. raksts „Latvijas kino sistēmas raksturojums” – Biznesa augstskolas Turība 
zinātnisko rakstu „Acta Prosperitatis”, 2010., Nr.1 „Komunikācija publiskajā 
telpā” ISSN 1691-6077 

20. Cāne R. zinātniskā publikācija „Valsts dotāciju nozīme Latvijas filmu nozares 
attīstībā” Liepājas Universitātes un Melardalenas augstskolas (Zviedrija) 12. 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Citādība un 
mazākuma intereses” rakstu krājumā, ISSN 1407-6918 

21. Cāne R. zinātniskā publikācija „Kino kā masu medija komunikatīvās funkcijas” 
10. Biznesa augstskolas Turība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
„Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā” rakstu krājumā, 2009. gadā, ISBN 
978-9984-828-36-7  

22. Cāne R. referāts „Cluster Life Cycle Concept: Case of Film Industry in Latvia” 
(„Kl āstera dzīves cikla koncepcija – Latvijas filmu industrijas piemērs” ) Banku 
augstskolas 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Business competitiveness in 
local and foreign markets: challenges and experiences” (sadarbībā ar līdzautoru 
Kasparu Šteinbergu, Mg.oec.), publikācija konferences zinātnisko rakstu krājumā 

23. Dmitričenko I. Politiskais mārketings vai polittehnoloģijas?// Biznesa augstskolas 
Turība XI Starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēks, sabiedrība, valsts 
mūsdienu mainīgajos apstākļos”, rakstu krājums, 2010. gads 

24. Dmitričenko I. Polittehnoloģijas kā unikāls Krievijas fenomens// publikācija 
iesniegta Latvijas Universitātes doktorantūras skolā „Politisko, sociālo un 
ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”, 2010. gadā 

25. Dmitričenko I. „Political technology” – two different meanings// publikācija 
prezentēta 6. Starptautiskajā Politiskā mārketinga konferencē, Tesalonikos, 
Grieķijā, 2010.gadā 

26. Goldmane S. The Misery and Splendour of ICT’ raksts Liepājas Universitātes 7. 
Zinātnisko rakstu krājumā „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja : 
LiePA, 2010, ISSN 1407-9739 

27. Goldmane S. Exploiting the Image in Lingua Franca” raksts Latvijas Universitātes 
starptautiskās zinātniskās konferences „Applied Linguistics for Specialised 
Discourse” rakstu krājumā, Rīga, 2009, ISBN 978-9984-39-789-4 
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28. Goldmane S.  Authentic Text in Teaching Controversial Issues” raksts Liepājas 
Universitātes 6. zinātnisko rakstu krājumā „Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva”, Liepāja, 2008, ISSN 1407-9739 

29. Ivaščuks V. LU raksti, Vadības zinātne, 706. sējums. Rīga.: LU, 2006, 81. – 
88.lpp. 

30. Jurgelāne I. „Public Service regulation and prospects in Latvia Regions” 
International Scientific Conference on Globalisation and Modern Society 
Development, Astana: Kokshetau University, Kazahstāna, 2009. gada 17.-19. 
septembris. 

31. Līviņa A. Co-author. 2010. Insufficient financing of the Gauja national park-
reason for new operational findings and approaches. In: Solutions on 
harmonizing sustainability and nature protection with socio-economic stability 
(ed. Līviņa A.). Vidzeme University of Applied Sciences. Pp.19-26. 

32. Līviņa A. Co-author. 2010. National parks management approaches and parks 
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6. starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva”, LPA, Liepāja, 2008. gads 

30. Jurgelāne I.  „Public Service regulation and prospects in Latvia Regions” 
International Scientific Conference on Globalisation and Modern Society 
Development, Astana: Kokshetau University, Kazahstāna, 2009. gada 17.-19. 
septembris. 

31. Jurgelāne I. Pētniecības tēma ”Agrārā un reģionālā ekonomika” - Ernesta 
Galvanovska starptautiskā  zinātniskā konference "Ekonomika un vadība: 
aktuālās problēmas un perspektīvas" Šauļi, Lietuva 2008.11.20.–2008.11.20 

32. Līviņa A. 2011. Faktori vietas identitātes un vietas zīmola pēctecībai un 
izmaiņām laikā. 158.-159.lpp.// Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātnes. Referātu 
tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011, 508 lpp. Elektronisks tēžu krājums 
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezenta
cijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pd). 

33. Melbārde V. Piedalīšanās LU 68. zinātniskajā konferencē 2010. gada februārī un 
uzstāšanās ar ziņojumu ”Cilvēkkapitāla novērtēšanas aspekti”.  

34. Melbārde V.  Cilvēkkapitāla nozīmes pieaugums zināšanu sabiedrībā LU 65. 
zinātniskā konference 2007. 

35. Melbārde V. Cilvēkkapitāls un tā loma jaunās ekonomikas apstākļos.//  LU 64. 
zinātniskā konference 2006. gadā  

36. Melbārde V. Cilvēkkapitāla attīstības reģionālie aspekti // ziņojums LU 66. 
zinātniskajā konferencē 

37. Melbārde V. Piedalīšanās LU 67. zinātniskajā konferencē un uzstāšanās ar 
ziņojumu ”Investīcijas cilvēkkapitālā kā būtiskākais ekonomikas attīstības 
veicinātājs”.  

38. Melece L. „Some Issues of Food Consumption Expenditure and Consumption 
Inequality in Latvia”. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ekonomikas 
zinātne – lauku attīstībai 2010”, 2010. gada 22. aprīlī, Jelgavā. 

39. Melece L., Pilvere I. „Administrative Burden and its Evaluation in the Sphere of 
Food Safety”. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne – 
lauku attīstībai 2010”, 2010. gada 22. aprīlī, Jelgavā. 

40. Melece L. „Regional Aspects of Farm’s Subsidies in Latvia”. Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2010”, 2010. 
gada 22. aprīlī, Rīgā. 

41. Melece L. „Development and Future Perspectives of Organic Farming in 
Latvia”. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Tautsaimniecības attīstības 
problēmas un risinājumi”, 2010.gada 15.aprīlī, Rēzeknē, Latvijā. 

42. Melece L. “Organic Farming in Latvia: Development and Economics Issues”. 
Starptautiskajā konferencē “The EU Support for 2007–2013: New Challenges 
and Innovations for Agriculture and Food Industry”, 2009. gada 28. maijā, Viļņā, 
Lietuvā. 

43. Melece L. ”Some Issues of Globalization Impact on Latvia’s Food Marketing”. 
10th International Scientific Conference “Management Horizons in Changing 
Economic Environment: Visions and Challenges”, 2009. gada 25. septembrī, 
Kauņā, Lietuvā. 

44. Melece L. „Issues of Food Consumption in Latvia”. Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Economic Science for Rural Development”, 2009. gada 23. aprīlī, 
Jelgavā, Latvijā. 

45. Melece L. „Some Issues of CAP Implementation in Latvia: Regional Inequality 
Aspects”. International Scientific Conference “Regional Irregulaties in Central 
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and Eastern Europe – Today and Tomorrow”, 2009. gada 1. jūnijā, Sterdyn, 
Polijā. 

46. Ore M. Dalība DAP ZBRA un Vidzemes Augstskolas 3. Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Risinājumi ilgtspējīgas sociālekonomiskās stabilitātes 
un dabas aizsardzības mērķu līdzsvarošanai” (2010. gada 19. un 20. augusts). 

47. Ore M. Biological Assets and Their Accounting Solutions on Harmonizing       
Sustainability and Nature Protection with Socio-Economic Stability: proceedings 
of the 3rd International Scientific Conference of Vidzeme University of Applied 
Sciences and Nature Conservation Agency North Vidzeme Biosphere Reserve of 
19-20 August, 2010, Zunde A. „Eksistences loģikas: ‘vai nu – vai’, ‘gan – gan’, 
‘nedz – nedz’...”. Nolasīts trešajos Kjerkegora lasījumos, Rīgā, LU, 2010. gada 5. 
maijā. 

48. Rozenbergs J. 2010. Stratēģiskās vadības teorija un prakse Latvijas vidējos un 
mazajos uzņēmumos. Vadībzinātnes un ekonomikas panelī. Rīgas Tehniskās 
Universitātes 51. zinātniskā konference.  

49. Rozentāle S. (2011). Motivation of Latvian entrepreneurs in the decision making 
process. 4 Starptautsikā konference Lodzas tehniskajā Universitātē. The 
Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Companies.  

50. Rozentāle S. Melbārde V., Society in the Conditions of the New Economy 8 lpp.  
5. starptautiskā zinātniskā konference “New Dimensions in the Development of 
Society” LLU Sociālo zinātņu fakultāte 2009. 

51. Rozentāle S. International Scientific Conference Finance and Accounting. 
Theory and Practice, Development and Trends Proceedings, 2008. gada 18.-19. 
septembrī referāts The Reliability of Financial Information 

52. Rozentāle S.  Ilgtermiņa investīciju efektivitātes novērtēšanas problēmas 
lauksaimniecībā // ziņojums starptautiskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku 
attīstībai 2008” LLU Ekonomika fakultātē 2008. gada aprīlī 

53. Rozentāle S.  Ilgtermiņa saimnieciskās dabības analīzes modeļa izmantošana 
investīciju projektu novērtēšanā //ziņojums 3. starptautiskajā konferencē 
„Informācijas sabiedrība un mūsdienu uzņēmējdarbība” Ventspils augstskolā 
2007. gada septembrī 5 lpp; 

54. Rozentāle S., Daņēviča D. Finanšu analīzes metožu pielietojums uzņēmumu 
finanšu pārskatu auditā. //Latvijas Universitātes 63. konference, 2005. gada 
janvārī – aprīlī 3 lpp 

55. Zunde A. Vēlreiz par loģisko laiku un priekšlaicīgas skaidrības apgalvojumiem. 
Referāts LU 69. zinātniskajā konferencē, Rīgā, 2011. gada 1. martā. 

56. Zunde A. Referāts „Kārdinātājs gleznais objektelis a.” Nolasīts starpteitikā 
gleznotāju plenērā Vestienā, 2010. gada 28. jūlij ā. 

57. Zunde A. Referāts „Paralakses optika un skatieni glezniecībā”. Nolasīts 
starptautiskā konferencē Cēsīs, 2010. gada 14. augustā. 

58. Zunde A. Referāts „Filozofa spiega dzīve”. Nolasāms Meraba Mamardašvili 
piemiņas konferencē Rīgā, LU, 2010. gada 31. septembrī.   

59. Zunde A. Lettonikas filozofiskā “kodola” meklējumos.// Referāts lettonikas 
1.kongresā, Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā, 2005.gada 25.oktobrī 

60. Zunde A. University on the Marketplace of Knowledge.// Referāts konferencē 
The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution. 6th Conference on Baltic 
Studies in Europe. Vidzeme University College, Valmiera, 2005 

61. Zunde A.  Universitāte zināšanu tirgos. Konference Patērniecība Latvijā: 
tendences un alternatīvas. LU, 2005. gada 11. marts. 
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Pielikums Nr.10 

 
Apstiprināti Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes domes sēdē 

2008. gada 8. oktobrī, 
lēmums2/1 

ar grozījumiem 2010. gada 19.maijā, lēmums 4/1 

 
   

Vidzemes Augstskola 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) 

Biznesa vadības profesionālā bakalaura studiju programma 

 

Metodiskie norādījumi 
bakalaura darba/gada projekta 

izstrādei un aizstāvēšanai 

 
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 
1.1.   Bakalaura darbs/gada projekts (turpmāk tekstā GP) ir studenta patstāvīgi 

veikts, rakstveidā noformēts lietišķs vai metodoloģisks pētījums, kas ir apgūto 
zināšanu un profesionālo prasmju sistematizēšanas, nostiprināšanas un 
kontroles forma (bakalaura darbs - 12 kredītpunkti, GP - 4 KP). Pēc bakalaura 
darba sekmīgas aizstāvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālā bakalaura 
grāds biznesa vadībā un profesionālā kvalifikācija “Uzņēmuma un iestādes 
vadītājs”. 

 
1.2. Bakalaura darba/ GP izstrādāšanas un aizstāvēšanas mērķis: 

 
� Sistematizēt, padziļināt un nostiprināt iegūtās akadēmiskās zināšanas un 

profesionālās iemaņs; 
� izkopt prasmi izmantot zināšanas konkrētā pētījumā; 
� pareizā literārā un terminoloģiski precīzā valodā formulēt zinātnisko domu, 

aprakstīt pētījuma norisi; 
� mācīties aktualizēt darba rezultātu sabiedrisko un praktisko nozīmi; 
� nostiprināt prasmi patstāvīgi vākt, sistematizēt un analizēt informāciju; 
� pilnveidot prasmi izstrādāt pamatotus un konkrētus secinājumus un priekšlikumus 

par veikto pētījumu; 
� nostiprināt prasmi darbā ar literatūru un citiem informācijas avotiem; 
� pilnveidot prezentācijas prasmi; 
� dot iespēju novērtēt bakalaura darba kvalitāti un atbilstību piešķiramajam 

akadēmiskajam grādam un profesionālajai kvalifikācijai/novērtēt GP. 
 

1.3.Bakalaura/ GP darbu izstrādā viens students.  
 

1.4. Bakalaura darbam/ GP jāatbilst šādām prasībām: 
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� pētījumam jābūt lietišķam, aktuālam un patstāvīgi veiktam; 
� izvēlētajam tematam jāatbilst studiju programmas saturam; 
� jāapliecina prasme izmantot akadēmiskās studijās un praksē iegūtās zināšanas un 

iemaņas; 
� jāapliecina autora prasme analizēt un vērtēt jaunākajā zinātniskajā un 

profesionālajā literatūrā aprakstītus teorētiskus un praktiskus risinājumus; 
� jāapliecina autora izpratne par praktiskiem risinājumiem, balstoties uz analīzes 

rezultātiem; 
� jāparāda autora prasme vākt un apstrādāt informāciju, izvēlēties un lietot 

pētījumam atbilstošu metodi/metodes; 
� jāsniedz secīgs, oriģināls pētījuma izklāsts, atbilstoši izvirzītajam mērķim un 

uzdevumiem; 
� pārejai no viena jautājuma uz citu jābūt iekšēji saistītai, organiskai, loģiski 

pamatotai; 
� jāsatur no pētījuma rezultātiem izrietoši autora secinājumi un priekšlikumi; 
� jāapliecina autora literārās, tehniskās un bibliogrāfiskās noformēšanas prasmes; 
� jābūt noformētam atbilstoši metodiskajos norādījumos izteiktajām prasībām; 
� visā darbā jābūt ievērotai vienotai terminoloģijai; 
� autoram jāprot uzstāties vērtēšanas komisijas priekšā, aizstāvēt savu viedokli un 

atbildēt uz jautājumiem. 
 

Bakalaura darbu students izstrādā saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem un 
Vidzemes Augstskolas Senātā apstiprinātajiem noteikumiem “Valsts pārbaudījuma 
(kvalifikācijas darba/bakalaura darba/maģistra darba) aizstāvēšanas kārtība Vidzemes 
Augstskolā”, bet GP - saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem. 
 
2. DARBA IZSTR ĀDES PROCESS 

 
Bakalaura darba/ GP izstrādē ietilpst šādi galvenie posmi: temata izvēle un 
apstiprināšana, darba plāna sastādīšana, teorētiskās literatūras un citu pētījumu 
studijas, praktiskajam pētījumam nepieciešamās informācijas vākšana, apstrāde, 
sistematizācija, analīze, rezultātu ieguve un interpretācija, darba uzrakstīšana un 
noformēšana. 

 
2.1.    Pētījuma objekts 
Pētījuma objekts var būt uzņēmums, tautsaimniecības nozare, sociāli ekonomisks 
process vai problēma, kāda jautājuma vai procesa izpētes metodoloģija. 
 
2.2.    Pētījuma priekšmets  
Pētījuma priekšmets var būt kāds no pētījuma objekta elementiem, piemēram, 
uzņēmuma finansiālais stāvoklis vai darbinieku lojalitāte pret uzņēmumu, kas obligāti 
jāpēta mijsakarībā ar citiem pētījuma objekta elementiem (piemēram, mijsakarība starp 
darbinieku lojalitāti pret uzņēmumu, no vienas puses, un uzņēmuma mērķu 
sasniegšanu, no otras puses). 
 
2.3.    Darba tēma 
Darba tēmu formulē students, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju. Students var 
izvēlēties kādu no docētāju piedāvātajām darba tēmām, kā arī pats ierosināt tēmu. 
Tēmai ir jābūt aktuālai un saistītai ar bakalaura programmā apgūtajām zināšanām. 
Piedāvātajai tēmai ir jābūt teorētiski un praktiski pielietojamai pētījuma objektā. 
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Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes noteiktajā termiņā studentam jāiesniedz 
noteiktas formas un satura bakalaura darba/ GP pieteikums. 
Tēma un darba vadītājs tiek apstiprināti BVEF kopsapulcē. Vēlams par darba vadītāju 
izvēlēties ViA BVEF docētāju. Students vai darba zinātniskais vadītājs par darba 
konsultantu var pieaicināt profesionāļus attiecīgajā jomā, kurā tiek izstrādāts darbs. 

 
 

 
 
2.4.      Darba plāna sastādīšana 
Pēc temata apstiprināšanas studentam jāsastāda darba plāns, kurš jāsaskaņo ar darba 
zinātnisko vadītāju. Darba plāna sastādīšanas procesā jāievēro izklāstīto jautājumu 
savstarpējā saistība un loģiskā secība. 
 
2.5.       Literatūras studijas 
Darba izstrādē svarīgs posms ir atbilstošās literatūras apzināšana un tās studijas. 
Analizējot literatūru, jāizdara atsauces vai jāizmanto citāti interesējošās idejas, 
metodes vai principu izklāstam. Studentam jāformulē arī savs viedoklis un tas 
jāpamato. Darbā jāizmanto un jānorāda tikai tie zinātniskās un profesionālās literatūras 
avoti, kas ir tieši saistīti ar konkrēto pētījumu, problēmas nostādni vai pamato pētījuma 
metodes izvēli un ir izmantoti darba izstrādē. Visiem darbā minētajiem citātiem vai 
citu autoru domu izklāstam jāpievieno atsauces. 
 
2.6. Sākotnējās informācijas iegūšana, izpēte un sistematizācija 
Viens no galvenajiem posmiem darba izstrādē ir sākotnējo datu ieguve. Iegūtos datus 
ir jāprot sistematizēt, grupēt, analizēt un novērtēt to ticamību. Teorētiskās literatūras 
un citu pētījumu studiju, kā arī paša studenta pētījumu rezultātā tiek izdarīti secinājumi 
un izstrādāti priekšlikumi.  
 
2.7. Noslēgums 
Darba izstrādes noslēguma stadija ir darba uzrakstīšana kopumā. Sagatavoto darba 
melnrakstu iesniedz zinātniskajam vadītājam vērtēšanai ne vēlāk kā 10 dienas līdz 
darba iesniegšanas termiņam. Ņemot vērā darba vadītāja kritiskās piezīmes, darbs ir 
jālabo un jāpapildina. Pēc tam bakalaura darbu noformē tīrrakstā, iesien cietajos vākos 
vienā eksemplārā un noteiktajā termiņā iesniedz fakultātē, GP noformē tīrrakstā, iesien 
vienā eksemplārā un noteiktajā termiņā iesniedz fakultātē. Bakalaura darba, GP otrs 
eksemplārs jāiesniedz elektroniski iekštīklā līdz bakalaura darba/GP iesniegšanas 
termiņam. 
 
2.8. Sadarbība ar bakalaura darba/GP vadītāju 
Studenta pienākumi: 

� kvalitatīva bakalaura darba/ GP izstrāde; 
� akadēmiskā un pētnieciskā darba ētikas ievērošana, t.sk., izmantoto datu 

ticamības un precizitātes nodrošināšana; 
� savlaicīga un regulāra sadarbība ar vadītāju; 
� savlaicīga studiju programmas direktoru vai nodaļas vadītāju un rakstveidā 

informēt par problēmām sadarbībā ar darba vadītāju, ja tādas radušās. 
 
Bakalaura darba/ GP vadītāja pienākumi: 
� precizēt bakalaura darba/ GP mērķi un uzdevumus; 
� konsultēt literatūras, informācijas un metodes izvēles jautājumos; 
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� ja nepieciešams, ieteikt studentam konsultēties pie nozares speciālistiem par 
pētījuma profesionālajiem aspektiem; 

� apspriest ar studentu izstrādātās darba daļas 
� novērtēt darbu kopumā; 
� ieteikt nepieciešamās izmaiņas un papildinājumus; 
� rekomendēt darbu aizstāvēšanai, ja tas saturiski un noformējuma ziņā atbilst 

metodiskajiem norādījumiem, un sniegt aizstāvēšanas komisijai savu 
vērtējumu par studenta darbu. 

 
Bakalaura darba/ GP zinātniskais vadītājs ar savu parakstu apstiprina darba atbilstību 
saturiskajām un noformēšanas prasībām un akceptē darbu aizstāvēšanai. Bez zinātniskā 
vadītāja akcepta students nedrīkst darbu iesniegt un aizstāvēt. 

 
 

3. BAKALAURA DARBA/ GP APJOMS 
Bakalaura darba pamatteksta apjoms ir 45–60 lappuses, GP-30-40 lappuses A4 
formātā. Pamatteksta lappusēs ietilpst ievada, pētījuma apraksta, noslēguma 
(rekomendāciju) teksts, neietverot titullapu, satura rādītāju, anotācijas, literatūras 
sarakstu un pielikumus.   
 
 
4. BAKALAURA DARBA/ GP STRUKT ŪRA 

 
4.1. Titullapa 

Titullapa satur pilnu mācību iestādes nosaukumu, tēmas nosaukumu, ziņas par darba 
autoru un vadītāju, aizstāvēšanas vietu un gadu (sk. 1./ 4. pielikumu ). 

 
4.2. Satura rādītājs 

Satura rādītājs ietver visas darba sastāvdaļas: anotācijas latviešu un vienā svešvalodā,   
apzīmējumu un saīsinājumu sarakstu (ja nepieciešams), ievadu, nodaļu un apakšnodaļu 
virsrakstus, secinājumus un priekšlikumus, izmantoto avotu un literatūras sarakstu, 
pielikumus un norāda lappuses numuru. Lappuses numurē ar arābu cipariem. 
 

4.3. Anotācija 
Anotācijā tiek izklāstīta problēmas būtība, norādīts pētījuma mērķis, raksturoti 
galvenie iegūtie rezultāti. Anotācijā jānorāda lappušu, attēlu, tabulu, pielikumu skaits. 
Anotācijas apjoms – 800–1000 rakstu zīmes, ieskaitot intervālus. Anotāciju sagatavo 
latviešu valodā un vienā svešvalodā (anotācijā svešvalodā noteikti jānorāda arī darba 
nosaukums).  
 

4.4. Atslēgvārdi 
Atslēgvārdi (3–5) raksturo darba tematu, rezultātus un metodes. Tos ievieto anotācijas 
lapā anotācijas noslēgumā jaunā rindā (uzskaitījumu ievada norāde Atslēgas vārdi:). 
Atslēgvārdu uzskaitījumam jābūt arī anotācijā svešvalodā.  
 

4.5. Apzīmējumi un saīsinājumi 
Darbam jāpievieno saraksts ar izmantotajiem saīsinājumiem un to atšifrējumu. 
(Piemēram, IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis). Apzīmējumu un saīsinājumu 
saraksts nepieciešams, ja darbā izmantoti vairāk nekā 10 apzīmējumi un saīsinājumi, 
pretējā gadījumā skaidrojums par apzīmējumu un saīsinājumu jāsniedz tekstā (vietā, 
kur saīsinājums vai apzīmējums lietots pirmo reizi). Saraksts jāveido, ievērojot 
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alfabētisko secību. Tajās teksta vietās, kur saīsinājumu nevar izlasīt gramatiski korekti, 
lietojamas pilnās formas. Sarakstā nav ietverami vispārzināmie un plaši lietotie 
saīsinājumi, tādi kā ANO, NATO, ASV. Sarakstā neiekļauj  saīsinājumus, bet skaidro 
tos tekstā, ja kāds saīsinājums lietots visā darbā tikai 1–2 reizes. 
 
 
 
 
 
 
 

4.6. Ievads 
Ievadā tiek īsi pamatota darba aktualitāte saistībā ar pētāmo problēmu, norādot jau 
zināmos faktus un no jauna risināmos jautājumus pētāmajā objektā. Ievadā tiek 
formulēts darba mērķis, šī mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi, pētīšanas metodes, 
nosaukti datu avoti, pētījuma periods un tā pamatojums, pētījuma tēmas ierobežojums 
(ja tas nepieciešams). Ievada ieteicamais apjoms ir 2–3 lappuses jeb 5–7 % no darba 
pamatteksta. 
 

4.7. Pētījuma norises apraksts   
Pētījums ir darba mērķa sasniegšanai noteikto uzdevumu realizācija. Pētījumam ir 
jāsniedz pētāmās problēmas teorētiskais pamatojums, problēmas vai situācijas 
raksturojums konkrētā objektā un autora priekšlikumi situācijas uzlabošanai vai 
problēmas risinājumam. Pētījums ietver: 

� galveno izmantoto izziņas avotu analīzi; 
� pētījuma norises secīgu skaidrojumu (aprakstu) un pamatojumu. Metode ir 

jāapraksta atsevišķi tikai tādā gadījumā, ja tiek izmantota tāda metode, kas 
atšķiras no vispārzināmām un plaši lietotām, vai arī, ja students ir izstrādājis un 
piedāvā pilnīgi jaunu pētījuma metodi; 

� pamatotu piedāvātās problēmas risinājumu. 
Pētījumā ir iekļaujams ilustratīvais materiāls, dati, aprēķini, kurus grupē tabulās un 
attēlos. Ja darbam ir pielikumi, tad pētījumā jābūt atsaucēm uz tiem.  
Pētījumā skaidri un precīzi jāizklāsta autora viedoklis. Izsakot kādu apgalvojumu, tas 
jāpamato, atsaucoties uz informācijas avotu vai sava pētījuma rezultātiem. Skaidri 
jānošķir konkrēti fakti un likumsakarības no pieņēmumiem un prognozēm. Ir jānošķir 
paša autora viedoklis un pētījuma rezultāti no citu autoru izteiktajām domām un 
pētījumu rezultātiem. 
Pētījuma izklāsta struktūru veido nodaļas ar apakšnodaļām. Pētījuma apraksta sākumā  
tiek atklāts darba teorētiskais pamatojums, kam jāatbilst darba tematam. Turpmākajās 
nodaļās tiek aplūkoti pētāmās problēmas ekonomiskie aspekti Latvijā, ārvalstīs, 
konkrētajā uzņēmumā vai iestādē, kā arī students izklāsta pētījuma gaitu, interpretē 
datus un izstrādā problēmas risinājumu konkrētai iestādei, uzņēmumam, institūcijai 
nacionālā, reģionālā, nozares vai uzņēmuma mērogā. 
 

4.8. Secinājumi un priekšlikumi 
Secinājumos atspoguļo galvenās teorētiskās un praktiskās atziņas, kas gūtas darba 
izstrādes gaitā. Visiem secinājumiem jāizriet no pētījuma, tos nedrīkst pamatot ar 
faktiem, kas nav minēti pētījumā. Priekšlikumiem un to adresātam jābūt konkrētiem. 
Secinājumus un priekšlikumus raksta tēžu veidā.  
 

4.9. Avoti un literat ūra 
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Izmantoto avotu un literatūras saraksts ietver alfabēta secībā uzskaitītus visus 
informācijas avotus, t. sk., elektroniskos resursus, kas citēti vai uz kuriem izdarīta 
atsauce pētījumā. Nav vēlams izmantot tādus informācijas avotus, kas vecāki par 
pieciem gadiem, izņemot nozares klasiķus vai pamatlicējus. 
 

4.10. Pielikumi 
Darba pielikumos ievieto aizpildītus dokumentus, pārskatus, datus, kas kalpo par 
pamatu grupējumiem; analītiskus aprēķinus; tabulas, kas izmantotas darbā veiktajos 
aprēķinos; instrukcijas, nolikumus, metodiskos norādījumus vai jebkuru citu būtisku 
materiālu, kas raksturo autora darba rezultātus, bet ir pārāk apjomīgs, lai to ietvertu 
daļas vai nodaļas tekstā. Pielikumu apjoms darba kopējā apjomā netiek ieskaitīti. 
 

4.11. Pateicības 
Pateicību izsaka personām, kas sniegušas organizatorisku un/vai finansiālu palīdzību 
materiālu vākšanā, kā arī metodiskus ieteikumus un morālo atbalstu darba izstrādē. 
 

4.12. Dokumentārā lapa 
Reģistrācijas lapa satur informāciju par bakalaura darba/ GP izstrādāšanas vietu, 
apliecinājumu par akadēmiskā darba un zinātniskās pētniecības ētikas ievērošanu, 
darba autoru un zinātnisko vadītāju, zinātniskā vadītāja rekomendāciju darba 
aizstāvēšanai, iesniegšanas vietu un datumu (sk.2./5. pielikumu). 
 
5.  NOFORMĒŠANA 
 

Materiāla izklāstam studenta pētnieciskajā darbā jābūt skaidram, loģiskam, pamatotam, 
precīzam un koncentrētam. Atspoguļojot literatūras studijas vai praktisko pētījumu, nav 
ieteicama vietniekvārdu lietošana pirmajā personā.  
Bakalaura darbu/ GP noformē atsevišķa manuskripta veidā; lapas formāts A4 (210 x 297 
mm); lielāka formāta lapu lietošana pieļaujama tikai pielikumā.  
Bakalaura darba/ GP teksta materiāls jāraksta Times New Roman garnitūrā. Burtu lielums 
pamattekstā – 12 punkti, nodaļu nosaukumiem – 14 punkti treknināti (bold), apakšnodaļu 
nosaukumiem – 12 punkti treknināti, pielikumu nosaukumiem – 14 punkti treknināti. 
Starprindu intervāls – 1,5. Nodaļu un apakšnodaļu nosaukumi jānovieto rakstlaukuma 
kreisajā malā, bet teksts jāizlīdzina visā rakstlaukuma platumā. Lapa tiek apdrukāta no 
vienas puses. Rakstlaukuma izvietojums lapā: atkāpe no augšas – 2 cm, no apakšas – 2 
cm, no kreisās malas – 2,5 cm, no labās malas – 2,5 cm.  
Tekstā jālieto SI sistēmas mērvienības un attiecīgi saīsinājumi. 
 
Lappušu numerācija sākas ar titullapu, uz kuras numuru neraksta. Lappuses numurē ar 
arābu cipariem lappuses apakšējā malā centrā. Lappušu numerācija jāturpina arī 
pielikumā. 
Titullapas noformējumu (lapas izkārtojumu, burtu lielumu un biezumu, kā arī ietveramo 
informāciju) sk.1./4. pielikumā. 
Bakalaura darbā/ GP var būt iekļauti attēli un tabulas. Par attēliem sauc visas darbā 
izmantotās ilustrācijas (fotogrāfijas, zīmējumus, shēmas, grafikus u.c.), tos numurē katras 
nodaļas ietvaros, piemēram, 3.1. attēls (3. nodaļas 1. attēls). Katram attēlam dod atbilstošu 
nosaukumu (parakstu), kuru novieto zem attēla vienā rindā ar numuru, izlīdzinot pēc attēla 
vertikālās centra līnijas. (Piemēram, 3.5. att. Bezzaudējuma punkta apmeklētāju skaits). 
Attēlus lappusē novieto tūlīt pēc norādes uz tiem tekstā (attēla analīze tekstā ir obligāta). 
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Tabulas numurē ar arābu cipariem katras nodaļas ietvaros. Katrai tabulai jādod tās saturam 
atbilstošs nosaukums (virsraksts), ko raksta virs tabulas vienā rindā ar numuru, izlīdzinot 
pēc tabulas kreisās malas (piemēram, 2.4. tabula. Minimālās darba algas pieaugums). 
Tabulu un attēlu nosaukumi jāraksta Times New Roman garnitūrā, burtu augstums – 12 
punkti. Tabula jāizvieto tūlīt pēc rindkopas, kurā dota pirmā norāde tekstā uz to 
(piemēram, sk. 2.4. tabulu). Tabulu analīze tekstā ir obligāta. Attēlos un tabulās 
izmantotajiem simboliem ir jābūt viegli atšķiramiem. Ja tiek izmantots cita autora attēls 
vai tabula, tad tam aiz nosaukuma iekavās jānorāda atsauce uz informācijas avotu. 
 
Darbā jābūt atsaucēm uz izmantotajiem informācijas avotiem. Darba tekstā skaidri 
jānodala citējamā autora un studenta – darba autora – viedoklis. Ieteicamais atsauces 
norādīšanas veids – tekstā iekavās norāda autora uzvārdu, darba publicēšanas gadu un 
citēto lappusi vai lappuses, piemēram, (Oļevskis 2004, 2.-3. lpp.). Ja citētajam darbam ir 
vairāki autori, tad iekavās raksta tikai pirmā autora uzvārdu, pievienojot u.c. (latviešu 
valodā), et al. (darbiem svešvalodā) vai и др. (krievu valodā). Kolektīvam darbam var 
norādīt atbildīgo/zinātnisko redaktoru vai atbildīgo institūciju, gadu un citēto lappusi vai 
lappuses (European Commission 2005, 3 p).   
 
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). 
 
Piemēri: 
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. 
 
Raksti grāmatās 
Garleja R. 2005. Izglītības produktu mārketings. Grām.: Ekonomika, IV. Latvijas 
Universitātes Raksti, 689. sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 94–.104. lpp.  
 
Raksti žurnālos 
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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.  
 
Raksti laikrakstos 
Osis U. 2008. Inflācijas spožums un posts. Diena, 7. janv., 3. lpp. 
 
Nepublicēti darbi ar autoriem 
Rozīte K. 2004. Cēsu Jaunās pils saimnieciskās darbības kapacitātes spējas 
paaugstināšanas plāns. Diplomdarbs, Vidzemes Augstskola, Valmiera, 55 lpp. 
 
Nepublicēti darbi bez autoriem (tad kā autoru min institūciju) 
“Saule”, SIA. SIA “Saule” budžets 2008. gadam. Valmiera, 5 lpp.  
 
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). 
 

Personiskā saziņa 
Autora saruna ar SIA “Saule” valdes priekšsēdētāju Jāni Saulīti 2008. gada 20. janvārī.   
 
Pielikumus sāk ar titullapu, kuras vidū lieliem burtiem ir rakstīts PIELIKUMI. Katrs 
pielikums ir jānumurē, tam jābūt ar konkrētu nosaukumu, piemēram, 1. pielikums. SIA 
“Saule” bilance. Viens pielikums var ietvert vairākas tabulas vai attēlus. Tabulas un attēli 
pielikumos ir numurējami no pirmā līdz pēdējam pielikumam augošā secībā. Bakalaura 
darba tekstā ir jābūt atsaucēm uz pielikumos ievietotajiem materiāliem (piemēram, (sk. 1. 
pielikuma 2. tabulu)). 
 

7. IESNIEGŠANA 
Bakalaura darbu/ GP iesniedz vienā eksemplārā drukātā veidā fakultātē, otru eksemplāru 
iesniedz elektroniski iekštīklā. Bakalaura darbam jābūt iesietam cietajos vākos. Uz 
bakalaura darba vāka jānorāda: Vidzemes Augstskola, Bakalaura darbs, gads (skat. 3. 
pielikumu). Burtu izmēriem uz vāka jāatbilst titullapas noformēšanas prasībām. 
Iesniegšanas termiņu Bakalaura darbam nosaka ViA Studiju, zinātņu un starptautiskās 
sadarbības departaments saskaņā ar BVEF lēmumu, bet gada projektam - BVEF.  
 
8. AIZSTĀVĒŠANA 
Bakalaura darba aizstāvēšana notiek saskaņā ar Vidzemes Augstskolas Senātā 
apstiprinātiem noteikumiem “Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas darba/bakalaura 
darba/maģistra darba) aizstāvēšanas kārtība Vidzemes Augstskolā”. 
Bakalaura darbu var aizstāvēt, ja: 

� 10 kalendārās dienas pirms darbu iesniegšanas termiņa ir nokārtotas visas 
studiju programmas prasības; 

� students ir saņēmis darba vadītāja rakstveida rekomendāciju darba 
aizstāvēšanai; 

� students ir saņēmis viena recenzenta atsauksmi, kurā tiek rekomendēts 
darbu virzīt aizstāvēšanai. 
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Bakalaura darbs tiek aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē. Valsts pārbaudījumu 
komisiju izveido BVEF dekāne un apstiprina BVEF Dome. Komisijas sastāvā ir komisijas 
vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas 
sastāva ir nozares speciālisti un darba devēju pārstāvji. 
Aizstāvēšanas kārtība ir šāda: 

� autora ziņojums (10/5-7 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 

8/5 min); 
� autora galavārds (1 min.), pēc autora vēlēšanās. 

Pēc visu Valsts pārbaudījumu komisijas atklātās sēdes dienaskārtībā ietverto bakalaura 
darbu aizstāvēšanas komisija slēgtā sēdē veic bakalaura darbu novērtēšanu. 
GP var aizstāvēt, ja: 
 students ir saņēmis darba vadītāja rakstveida rekomendāciju darba aizstāvēšanai; 

students ir saņēmis recenzenta atsauksmi, kurā tiek rekomendēts darbu virzīt 
aizstāvēšanai. 

GP tiek aizstāvēts GP aizstāvēšanas komisijas sēdē. Komisijas sastāvu apstiprina BVEF. 
 
8. DARBA NOVĒRTĒŠANA 
Bakalaura darbu/ GP novērtējot, ņem vērā darba teorētisko līmeni, praktisko nozīmību, 
studenta personisko veikumu, prasmi skaidri un pārskatāmi ziņot par pētījuma objektu, 
pētījuma priekšmetu, pētījuma mērķi, uzdevumiem, pētījuma gaitu un galvenajiem 
rezultātiem, spēju atbildēt uz recenzenta jautājumiem, diskutēt ar komisiju. 
 
Bakalaura darba/GP vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem: 
 
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. 
 
Bakalaura darbs/GP tiek novērtēts kā aizstāvēts vai neaizstāvēts, norādot vērtējumu 10 
ballu sistēmā. 
Vērtējot bakalaura darbu/ GP, tiek ņemts vērā recenzenta un vadītāja vērtējums. Galīgo 
lēmumu par bakalaura darba novērtējumu Valsts pārbaudījumu komisija pieņem ar balsu 
vairākumu, atklāti balsojot. Ja klātesošo balsis dalās uz pusēm, tad izšķirošā balss ir 
komisijas priekšsēdētājam. Galīgo lēmumu par GP novērtējumu pieņem GP aizstāvēšanas 
komisija.  
Ja bakalaura darbs/ GP nav saņēmis pozitīvu novērtējumu, tad to pārstrādā. Atkārtota 
bakalaura darba/GP aizstāvēšana notiek Vidzemes Augstskolas noteiktajā termiņā. 
Apelācijas iesniegšana un tās izskatīšana notiek saskaņā ar Vidzemes Augstskolas Senātā 
apstiprinātiem noteikumiem “Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas darba/bakalaura 
darba/maģistra darba) aizstāvēšanas kārtība Vidzemes Augstskolā”. 
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1. pielikums. Titullapa 
 
 

VIDZEMES AUGSTSKOLA 

Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 

 
 
 

Bakalaura darbs 
 

SIA “Purma ļi ” pašreizējā un potenciālā vērt ība 
 

Studiju programmas  

"Biznesa vadība"  

5. kursa students (-e) 

 
(vārds, uzvārds) 

 

Autors (-e): 

(stud. apliecības nr.) 

 
(vārds, uzvārds) 

 

Zinātniskais vadītājs: 

(zinātn.grāds, ieņemamais amats) 

 

Konsultants: (ja ir) 

 
 
 
 
 

Valmiera, 2010 
 
 
Dokumentārā lapa 
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Bakalaura 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: 

(vārds, uzvārds) 
 
 

 (paraksts, datums) 
 
 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 
Darba zinātniskais vadītājs:  

(zinātniskais grāds, vārds, uzvārds) 
 
 

 

(paraksts, datums) 
 

 
 
 
Darbs iesniegts Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē 

2011. gada _______________________ . 

_______________________________ 
             (paraksts, datums) 

             
Darbs aizstāvēts 2011. gada __________________ 
 
Ar vērtējumu _____________________ (_________) 
   (ar vārdiem)                          (ar cipariem) 
 
 
 
 

Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs:  ________________________ 
        (paraksts) 
 
 

3. pielikums Vāka noformējums 
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VIDZEMES AUGSTSKOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakalaura darbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
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4. pielikums. Titullapa 
 
 

VIDZEMES AUGSTSKOLA 

Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 

 
 
 

Gada projekts 
 

SIA “Purma ļi ” pašreizējā un potenciālā vērt ība 
 

Studiju programmas  

"Biznesa vadība"  

5. kursa students (-e) 

 
(vārds, uzvārds) 

 

Autors (-e): 

(stud. apliecības nr.) 

 
(vārds, uzvārds) 

 

Zinātniskais vadītājs: 

(zinātn.grāds, ieņemamais amats) 

 

Konsultants: (ja ir) 

 
 

Valmiera, 2010 
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Dokumentārā lapa 
 
Gada projekts 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: 

(vārds, uzvārds) 
 
 

 (paraksts, datums) 
 
 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 
Darba zinātniskais vadītājs:  

(zinātniskais grāds, vārds, uzvārds) 
 
 

 

(paraksts, datums) 
 

 
Darbs iesniegts Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē  

2010. gada _______________________ . 

 
________________________________ 
             (paraksts, datums) 

             
Darbs aizstāvēts 2010. gada __________________ 
 
 
Ar vērtējumu _____________________ (_________) 
   (ar vārdiem)                          (ar cipariem) 
 

Komisija :  ________________________ 
    (paraksts) 
 

  ________________________ 
    (paraksts) 
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Pielikums Nr.11 

Apstiprināts Biznesa vadības nodaļas sēdē 2005. gada 11.oktobrī,   
ar grozījumiem Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes domes sēdē 2008.gada 3.decembrī. 

 

Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 
Profesionālās bakalaura studiju programmas 

“Biznesa vadība” 
PRAKSES NOLIKUMS 

 
Prakses mērķis: nodrošināt iespēju iegūt darba pieredzi un attīstīt praktiskā darba iemaņas 
uzņēmumos un iestādēs; iepazīties ar uzņēmuma/iestādes darbības virzieniem un veicamajiem 
uzdevumiem; rast saikni starp teorētiskajām zināšanām un reālo darbību, tādējādi nostiprinot 
iegūtās teorētiskās zināšanas ar to praktisko pielietojumu. 
 
Prakses ilgums: 26 nedēļas (26 kredītpunkti).  

 
Prakses vietas pienākumi: 

� Uzņēmums/iestāde nozīmē praktikantam kontaktpersonu - prakses vadītāju. 
� Prakses vadītājs  uzņemas atbildību par to, lai prakses programma tiktu veidota saskaņā ar 

prakses nolikumu. Prakses vadītājs kopīgi ar praktikantu vienojas par praksē veicamajiem 
uzdevumiem. Praktikanta uzdevumi prakses laikā ir atkarīgi no uzņēmuma/iestādes 
specifikas. 

� Prakses vadītājs uzņemas starpnieka lomu starp uzņēmumu/iestādi un Vidzemes 
Augstskolu. Prakses vadītājs prakses beigās dod rakstisku atsauksmi (skatīt pielikumā 
Nr.3) par studenta  darbību prakses laikā, aktivitāti un speciālu uzdevumu (ja tādi ir) izpildes 
kvalitāti. 

 
Praktikanta pienākumi: 

� Praktikanta uzdevums ir prakses laikā veikt darba uzdevumus atbilstoši prakses nolikumam 
un programmai (prakses programmu skatīt pielikumā Nr.2). 

� Veikt uzticētos darba pienākumus patstāvīgi vai kopā ar pieredzējušu uzņēmuma/iestādes  
darbinieku. 

� Regulāri tikties ar prakses vadītāju, lai analizētu prakses norisi. 
� Praktikants iekļaujas vispārējā uzņēmuma/iestādes darba ritmā, izņemot, ja 

uzņēmuma/iestādes vadība izlemj citādi. 
� Praktikantam ir pienākums strādāt pilnu darba laiku.  
� Prakses laikā praktikantam ir pienākums uzturēt saikni ar ViA nozīmēto prakses vadītāju. 
� Prakses gaitā  students sagatavo prakses atskaiti (prakses atskaites saturu  skatīt 

pielikumā Nr.1; prakses atskaites noformējumu pielikumā Nr.4). 
 
Prakses vadītāja (ViA docētāja) pienākumi: 

� Vadīt praksi atbilstoši prakses nolikumam un prakses programmai. 
� Uzturēt saikni ar prakses vietas darba vadītāju. 
� Saskaņot prakses uzdevumus ar praktikantu un precizēt reālo prakses programmu. 
� Akceptēt praktikanta prakses atskaiti. 

 
Prakses vērtējums:  

� Praktikantam jāiesniedz šādi dokumenti – prakses atskaite un prakses vietas atsauksme. 
� Prakses dokumenti tiek iesniegti Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes norādītajā 

datumā. 
� Prakse tiek aizstāvēta komisijas klātbūtnē un novērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta. 
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Pielikums Nr.1 

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 (klientu anketēšana; personāla aptauja; saimnieciskās 

darbības rādītāju analīze u.c.); 
� Uzņēmuma/iestādes SVID analīze; 
� 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. 
 
Prakses atskaites apjoms: 

� 6 nedēļu (6 KP) prakse – 10 – 12 lpp. 
� 8 nedēļu (8 KP) prakse – 15 – 17 lpp. 
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Pielikums Nr.2 

PRAKSES PROGRAMMA 

 
1.prakse 
Prakses ilgums: 6 nedēļas (6 KP) 
 
Prakses uzdevumi: 
 
Iepazīties ar: 

1. grāmatvedības darba kārtošanu un organizāciju uzņēmumā/iestādē; 
2. vispārējiem uzņēmuma/iestādes darbības un vadības pamatprincipiem; 
3. darba organizāciju uzņēmumā/iestādē; 
4. klientu piesaistes mehānismu uzņēmumā/iestādē. 

 
2.prakse 
Prakses ilgums: 6 nedēļas (6 KP) 
 
Prakses uzdevumi: 
 

1. Aprakstīt un izvērtēt uzņēmuma/iestādes organizatorisko struktūru un vadības stilus; 
2. Iepazīties un novērtēt uzņēmumā/iestādē īstenotos mārketinga pasākumus; 
3. Veikt uzņēmuma tirgus segmentāciju. 

 
3.prakse 
Prakses ilgums: 6 nedēļas (6 KP) 
 
Prakses uzdevumi: 
 

1. Izvērtēt: vienādas darba samaksas principu uzņēmumā/iestādē; sociālās garantijas 
uzņēmumā/iestādē strādājošajiem; darba un atpūtas laika organizāciju uzņēmumā/iestādē; 
darba aizsardzības prasību ievērošanu; darba tiesisko attiecību nodibināšanu un 
izbeigšanos; vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu. 

2. Analizēt: uzņēmuma/iestādes pārvaldes institūciju (valde, padome, dalībnieku/akcionāru 
sapulce) funkcijas un kompetenci; līgumu sagatavošanas un noslēgšanas procedūru; 
līgumu un tajos ietverto nosacījumu analīzi; noslēgto līgumu izpildes kontroli; zaudējumu 
atlīdzināšanu kā civiltiesisko līdzekli tiesiska aizskāruma seku novēršanai. 

3. Izvērtēt mārketinga plānošanu un loģistikas sistēmu uzņēmumā; 
4. Attīstīt iemaņas darbā ar grāmatvedības datorizētajām programmām. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pirmsdiploma prakse 
Prakses ilgums: 8 nedēļas (8 KP) 
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Prakses uzdevumi: 

1. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes attīstības stratēģijas; 
2. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes investīciju politiku; 
3. Veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi par trijiem pēdējiem pārskata periodiem, noteikt 

tendences un sniegt rekomendācijas; 
4. Noskaidrot, kādi nodokļi jāmaksā uzņēmumam, noteikt katra nodokļa slogu, kādi nodokļu 

atvieglojumi ir piemērojami konkrētajam uzņēmumam; 
5. Izvērtēt personāla politiku uzņēmumā/iestādē; 
6. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes kvalitātes vadības sistēmu; 
7. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes projektu vadības pieredzi; 
8. Izvērtēt uzņēmuma/iestādes saimnieciskās darbības riskus un to novēršanas mehānismus; 
9. Citi uzdevumi, ko saistībā ar uzņēmuma/iestādes vispārējo vadību prakses vadītājs. 
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Pielikums Nr. 3 
PRAKSES VIETAS ATSAUKSME 

 
No _________līdz _________Jūsu uzņēmumā/iestādē___________________________________________ 
           (datums)            (datums)                                                                            (uzņēmuma/iestādes nosaukums) 
 
praksē strādāja Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 
  
___. kursa students(-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:  _______________________________ 
Prakses vadītāja paraksts:_________________________ 
Kontaktadrese:  ________________________________ 

Zīmoga vieta              E - pasts:  _____________________________________ 
Tālrunis:  ______________________________________ 

Datums:_________                            
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Pielikums Nr. 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: 
 

� 6 nedēļu (6 KP) prakse – 10 – 12 lpp. 
� 8 nedēļu (8 KP) prakse – 15 – 17 lpp. 
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Pielikums Nr. 12 
Vidzemes Augstskola 

BIZNESA VAD ĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULT ĀTE 
Kursa nosaukums: 
__________________________________________________________________ 
Docētājs: 
__________________________________________________________ 
 
Vērt ējumi: 1 – ļoti, ļoti vāji, 2 – ļoti vāji, 3 – vāji, 4 – gandrīz viduvēji, 5 – viduvēji, 6 – gandrīz labi, 7 – labi,  

8 – ļoti labi, 9 – teicami, 10 – izcili 
1. Jūsu vērtējums kursam kopumā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Jūsu vērtējums kursa teorētiskajai un praktiskajai 
sabalansētībai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Kursa lekciju materiālu vērtējums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Kā Jūs vērtējat kursa apjoma un slodzes atbilstību 
iegūstamajam kredītpunktu daudzumam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Jūsu vērtējums docētāja prasmei rosināt uz diskusijām 
kursa ietvaros. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Docētāja prasme ieinteresēt studentus par kursa saturu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Jūsu vērtējums kursa pielietojumam praktiskajā darbībā. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Kā Jūs vērtējat docētāja profesionālo pieredzi, tās 
pielietojumu kursā. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
9. Cik daudz laika (nedēļā) veltījāt kursa apguvei ārpus nodarbībām. 
 

Mazāk par 2 h 2h – 4h 4h – 10h 10h – 16h 16h un vairāk 
 
10. Vai patstāvīgie (mājas darbi) palīdzēja apgūt mācību materiālu. 
 

 
11. Kā Jūs jutāties kursa aktivitātēs. 
 

 
12. Jūsu priekšlikumi kursa pilnveidei. 
Docētājam Kursam 

 
Paldies par atsaucību! 
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Pielikums Nr. 13 

 
Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības studiju programmas izmaiņas 

 
Saskaņā ar LR Saeimas 1995.gada 6.novembrī pieņemto Augstskolu likumu un 

LR Izglītības un Zinātnes ministrijas 2005.gada 21.jūnijā LR IZM izsniegto licenci Nr. 
04031 - 7 (studiju programmas kods 42 34501) Vidzemes Augstskolai ir tiesības īstenot 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Biznesa vadība” profesionālā 
bakalaura grāda biznesa vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 
Iegūstamās kvalifikācijas kods: 1210 Uzņēmumu un iestāžu vadītājs. 
Biznesa vadības studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem (Akreditācijas komisijas 
2005.gada 14.decembra sēdes lēmums Nr.955, akreditācijas lapa Nr.033 – 917 ). 
Programma nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i., profesionālā 
bakalaura grādu biznesa vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijas ieguvi. 
Sekmīgi pabeigtas biznesa vadības studijas dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības 
attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā 
maģistrs studiju programmā (MK noteikumi nr. 481 2001.11.20. Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu). 
Biznesa vadības studiju programma tiek realizēta pilna un nepilna laika studiju formās. 
Izmaiņas BV studiju programmā saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.481. 
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (izmaiņas 
apstiprinātas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes domes sēdē 2011. gada 1.jūnijā). 
1. Ir precizēta programmas struktūra: 
Obligātās A daļas 106 kp apjomā ietilpst: 

• 20 kp – vispārizglītojošie kursi, 
• 36 kp – nozares teorētiskie pamatkursi 
• 12 kp – gada projekti, 
• 26 kp – prakses, 
• 12kp bakalaura darbs. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi tiek noteikti 34 kp apjomā. 
Nozares profesionālie izvēles kursi tiek noteikti 14 kp apjomā. 
 

Studiju programmas struktūra 
N.p.k. Studiju kursi Kred ītpunkti % 

1. Obligātā (A) daļa 106 66,25 
1.1. Vispārizglītojošie kursi 20 12,5 
1.2. Nozares teorētiskie pamatkursi  36 22,5 
1.3. Gada projekti 12 7,5 
1.4. Prakses 26 16,25 
1.5. Bakalaura darbs 12 7,5 
2. Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa) 34 21,25 
3 Nozares profesionālie izvēles kursi (B) daļa  14 8,75 
4 Br īvās izvēles (C) daļa 6 3,75 
 Kopā 160 100 

 
2. Izstrādāts jauns studiju kursu plānojums pa semestriem pilna un nepilna laika studiju 
formām. 
3. Izmaiņas studiju programmas saturā saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu un jaunākajām attīstības tendencēm nozarē: 
1) Studiju saturā vairs nav specializācijas izvēle. 
2) Veikta studiju kursu satura un nosaukumu precizēšana: 
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• Apvienojot kursus Pētījumu metodoloģija (2kp) un Ievads zinātniskajā darbā (2kp) 
izveidots kurss Pētījumu metodoloģija 4kp apjomā; 

• Apvienojot kursus Komerctiesības (2kp), Saimnieciskās tiesības (2kp) un Darba 
tiesības (2kp), izveidots kurss Uzņēmējdarbības tiesības 4kp apjomā; 

• Apvienojot kursus Statistika (2kp) un Datorizētā informācijas apstrāde (2kp) 
izveidots kurss Statistika un datorizētā informācijas apstrāde 4kp apjomā; 

• Apvienojot kursus Finanšu grāmatvedība (4kp) un Grāmatvedības datorizētā 
uzskaite (4kp) izveidots kurss Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas 6kp 
apjomā; 

• Kursa Uzņēmumu stratēģijas, attīstība un inovācijas nosaukums mainīts uz 
Stratēģiskā vadšana 

3) Izstrādāts jauns obligātais studiju kurss (A) daļa: 
• Ekonomikas vēsture 2kp apjomā; 

4) Izstrādāti jauni nozares profesionālās specializācijas kursi (B daļa): 
• Kvalitātes vadības sistēmas 2kp apjomā; 
• Investīciju un risku vadība 4kp apjomā. 

Izstrādāts jauni nozares profesionālie izvēles kursi (B daļa): 
• Audits 2kp; 
• Organizācijas kultūras menedžments-emocionālā dimensija 2kp; 
• Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā 2kp; 
• Starptautiskie biznesa darījumi 2kp; 
• Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā 2kp. 
• Biroja darba organizācija 2kp. 

No studiju programmas satura ir izņemts C daļas kursu piedāvājums – brīvās izvēles (C 
daļas) kursi tiek piedāvāti no citu fakultāšu, BVEF docētāju vai vieslektoru piedāvātajiem 
kursiem. 
Izmaiņas studiju programmā 

Akredit ētā programma 
(lēmums Nr.955, 14.12.2005.) 

Kred ītpunkti Pārstruktur ētā programma Kredītpunkti  Jauni kursi 

Obligātie studiju kursi  
(A daļa) 

106 Obligātie studiju kursi  
(A daļa)  

106  

Vispārizgl ītojošie kursi 20 Vispārizgl ītojošie kursi                                             20  
Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4  
Matemātika 4 Matemātika 4  
Latviešu valodas kultūra 2 Ekonomikas vēsture 2 *** 
Pētījuma metodoloģija 2 Pētījumu metodoloģija 4 *** 
Projektu vadība 2 Uzņēmējdarbības tiesības 4 *** 
Ievads zinātniskajā darbā 2 Ievads filozofijā 2  
Bizness un ētika 2    
Ievads filozofijā 2    

Nozares teorētiskie pamatkursi 
un informācijas tehnoloģiju 
kursi                                                  

36 Nozares teorētiskie 
pamatkursi  

36  

Ievads uzņēmējdarbībā 4 Ievads uzņēmējdarbībā 4  
Datorzinības 2 Bizness un ētika 2  
Mikroekonomika 4 Projektu vadība 2  
Makroekonomika 4 Mikroekonomika 4  
Komerctiesības 2 Makroekonomika 4  
Mārketings 4 Mārketings 4  
Datorizēta informācijas apstrāde 2 Statistika un datorizēta 

informācijas apstrāde 
4 *** 

Finanšu grāmatvedība 4 Finanšu grāmatvedība un 
informatīvās sistēmas 

6 *** 

Statistika 2 Vadības psiholoģija 4  
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Vadības psiholoģija 4 Starptautiskā ekonomika 2  
Grāmatvedības datorizēta 
uzskaite 

4    

Gada projekts 12 (4+4+4) Gada projekts 12 (4+4+4)  

Prakse 26  (6+6+6+8) Prakse 26  (6+6+6+8)  

Diplomdarbs 12 Bakalaura darbs 12  

Izvēles kursi (B un C daļa) 54    

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi (B daļa)     

 Nozares profesionālās 
specializācijas kursi (B daļa)     

34  

Mārketinga stratēģijas 4 Mārketinga stratēģijas 4  
Organizāciju pārvaldība 4 Organizāciju pārvaldība 4  
Vadības grāmatvedība 4 Vadības grāmatvedība 4  
Loģistika 4 Loģistika 4  
Saimnieciskās tiesības 2 Kvalitātes vadības sistēmas 2 *** 
Starptautiskā ekonomika 2 Cilvēkresursu vadība 4  

1.specializācija: Uzņēmuma 
vadība                          

16 Investīciju un risku vadība 4 *** 

Cilvēkresursu vadība 4 Stratēģiskā vadīšana 4 * 
Izmaiņu vadība 4 Finanšu vadība 4  
Uzņēmuma stratēģijas, attīstība 
un inovācijas 

4    

Darba tiesības 2    
Investīciju vadība 2    

2.specializācija: Finanšu 
vadība                                

16    

Starptautiskie norēķini 2    
Nauda un bankas 2    
Finanšu vadība 4    
Audits un revīzija 4    
Nodokļu grāmatvedība 2    
Gada pārskatu sastādīšana 2    

Izvēles kursi  (t.sk. izvēle no 
specializācijas kursiem – 4 KP) 

12 Nozares profesionālie izvēles 
kursi   

14  

E-komercija 2 E-komercija 2  
Lietvedība 2 Reklāma 2  
Reklāma 2 Nauda un bankas 2  
Interneta resursi sociālajās 
zinātnēs 

2 Reģionālā politika 2  

Bizness un vide 2 Valsts un pašvaldību budžeti 2  
Biznesa komunikācija 4 Audits 2 *** 
Reģionālā politika 4 Organizācijas kultūras 

menedžments –  emocionālā 
dimensija 

2 *** 

Vides vadība 2 Nodokļu sistēma un 
likumdošana Latvijā 

2 *** 

Angļu valoda specialitātē 2 Starptautiskie biznesa darījumi 2 *** 
Sabiedrības pārvalde 4 Nekustamā īpašuma tirgus 

Latvijā 
2 *** 

Valsts pārvalde un pašvaldības 2 Gada pārskata sastādīšana 2  
Valsts un pašvaldību budžeti 2 Biroja darba organizācija 2 *** 
Kursi biznesa vadībā, ko piedāvā 
vieslektori 

 Starptautiskie norēķini 2  

Br īvās izvēles kursi (C daļa )                                    6 Kursi biznesa vadībā, ko 
piedāvā vieslektori 

  

Norvēģu valoda 4 Br īvās izvēles kursi (C daļa )                                    6  
Vācu valoda 4 Citu fakultāšu, BVEF docētāju 

vai vieslektoru piedāvātie kursi 
6  

Franču valoda 4    
Tulkošanas pamati specialitātē 2    
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Starptautiskās sabiedriskās 
attiecības 

2    

Eiropas integrācija un Baltijas 
valstis 

2    

Publiskā runa 2    
Ievads cilvēka ģeogrāfij ā 2    
Ievads mākslas vēsturē 2    
Kultūrantropoloģija 2    
Masu komunikācija 2    
Organizāciju teorija un prakse 2    
Grupu komunikācija 4    
Komunikāciju treniņš 4    
Latvijas politiskā vēsture 4    
Organizāciju komunikācija 2    
Kursi, ko piedāvā vieslektori     

 160  160  
 
 

* precizētie studiju kursu nosaukumi 
*** jauni kursi 

Studiju programma akreditēta 2005.gada 14.decembrī, 
 lēmums Nr.955 

 
Biznesa vadības studiju programmas saturs 

 
Kursa nosaukums  Kredītpunkti  Pārbaudes forma  

Obligātie studiju kursi (A da ļa)                              106  
Vispārizgl ītojošie kursi                                             20  

Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 Eksāmens 
Matemātika  4 Eksāmens 
Latviešu valodas kultūra 2 Eksāmens 
Pētījuma metodoloģija 2 Eksāmens 
Projektu vadība 2 Eksāmens 
Ievads zinātniskajā darbā 2 Eksāmens 
Bizness un ētika 2 Eksāmens 
Ievads filozofijā 2 Eksāmens 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju                                                        
kursi                                                                            36 

 

Ievads uzņēmējdarbībā  4 Eksāmens 
Datorzinības 2 Eksāmens 
Mikroekonomika 4 Eksāmens 
Makroekonomika 4 Eksāmens 
Komerctiesības 2 Eksāmens 
Mārketings  4 Eksāmens 
Datorizēta informācijas apstrāde 2 Eksāmens 
Finanšu grāmatvedība  4 Eksāmens 
Statistika  2 Eksāmens 
Vadības psiholoģija 4 Eksāmens 
Grāmatvedības datorizēta uzskaite 4 Eksāmens 
Gada projekts  12 (4+4+4 ) Aizstāvēšana  
Prakse 26 (6+6+6+8) Ieskaite 
Diplomdarbs  12 Aizstāvēšana 

Obligātās izvēles kursi (B daļa )                               48  
Nozares profesionālās specializācijas kursi          

Mārketinga stratēģijas  4 Eksāmens 
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Organizāciju pārvaldība 4 Eksāmens 
Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens 
Loģistika 4 Eksāmens 
Saimnieciskās tiesības 2 Eksāmens 
Starptautiskā ekonomika  2 Eksāmens 

1.specializācija: Uzņēmuma vadība                         16  
Cilvēkresursu vadība 4 Eksāmens 
Izmaiņu vadība 4 Eksāmens 
Uzņēmuma stratēģijas, attīstība un inovācijas  4 Eksāmens 
Darba tiesības  2 Eksāmens 
Investīciju vadība 2 Eksāmens 

2.specializācija: Finanšu vadība                               16  
Starptautiskie norēķini 2 Eksāmens 
Nauda un bankas 2 Eksāmens 
Finanšu vadība 4 Eksāmens 
Audits un revīzija 4 Eksāmens 
Nodokļu grāmatvedība 2 Eksāmens 
Gada pārskatu sastādīšana 2 Eksāmens 

Izvēles kursi  (t.sk. izvēle no specializācijas 
kursiem - 4 KP) 

12  

E-komercija 2 Eksāmens 
Lietvedība 2 Eksāmens 
Reklāma 2 Eksāmens 
Interneta resursi sociālajās zinātnēs 2 Eksāmens 
Bizness un vide 2 Eksāmens 
Biznesa komunikācija 4 Eksāmens 
Reģionālā politika 4 Eksāmens 
Vides vadība 2 Eksāmens 
Angļu valoda specialitātē 2 Eksāmens 
Sabiedrības pārvalde 4 Eksāmens 
Valsts pārvalde un pašvaldības 2 Eksāmens 
Valsts un pašvaldību budžeti 2 Eksāmens 
Kursi biznesa vadībā, ko piedāvā vieslektori  Eksāmens 

Br īvās izvēles kursi (C daļa )                                    6  
Norvēģu valoda 4 Eksāmens 
Vācu valoda 4 Eksāmens 
Franču valoda 4 Eksāmens 
Tulkošanas pamati specialitātē 2 Eksāmens 
Starptautiskās sabiedriskās attiecības 2 Eksāmens 
Eiropas integrācija un Baltijas valstis 2 Eksāmens 
Publiskā runa  2 Eksāmens 
Ievads cilvēka ģeogrāfij ā 2 Eksāmens 
Ievads mākslas vēsturē 2 Eksāmens 
Kultūrantropoloģija 2 Eksāmens 
Masu komunikācija 2 Eksāmens 
Organizāciju teorija un prakse 4 Eksāmens 
Grupu komunikācija 4 Eksāmens 
Komunikāciju treniņš 4 Eksāmens 
Latvijas politiskā vēsture 4 Eksāmens 
Organizāciju komunikācija 2 Eksāmens 
Kursi, ko piedāvā vieslektori  Eksāmens 
Kopā 160  
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Studiju programma akreditēta 2005.gada 14.decembrī, 
     lēmums Nr.955 

 
Biznesa vadības programmas pilna laika studiju plāns 

 
Semestri Kurss 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Angļu valoda uzņēmējdarbībā 
Matemātika 
Datorzinības 
Mikroekonomika 
Ievads uzņēmējdarbībā 
Pētījumu metodoloģija 

2 
4 
2 
4 
4 
2 

2       

Makroekonomika 
Finanšu grāmatvedība 
Gada projekts (Biznesa plāns) 
Prakse 

 4 
4 
4 
6 

      

Ievads zinātniskajā darbā 
Bizness un ētika 
Ievads filosofijā 
Komerctiesības 
Mārketings 
Vadības psiholoģija 
Datorizētā informācijas apstrāde 
Statistika 

  2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 

     

Projektu vadība 
Grāmatvedības datorizētā uzskaite 
Organizāciju pārvaldība 
Gada projekts 
Prakse 

   2 
4 
4 
4 
6 

    

Mārketinga stratēģijas 
Vadības grāmatvedība 
Loģistika 
Saimnieciskās tiesības 
Starptautiskā ekonomika 
Brīvā izvēle 

    4 
4 
4 
2 
2 
4 

   

Specializācija (Uzņēmuma vadība/Finanšu 
vadība): 
Cilvēkresursu vadība/Finanšu vadība 
Uzņēmuma stratēģijas, attīstība un 
inovācijas/Nauda un bankas 
Darba tiesības/Starptautiskie norēķini 
Nodokļu grāmatvedība 
Gada projekts 
Prakse 

      
 

4/4 
 

4/2 
2/2 
2 
4 
6 

  

Investīciju vadība/Audits un revīzija 
Izmaiņu vadība/Gada pārskata sastādīšana 
Nozares profesionālās speciālizācijas izvēles 
kursi 
Brīvās izvēles kursi 

      2/4 
4/2 

 
12 
2 

 

Prakse 
Diplomdarbs 

       8 
12 

 
 

Studiju programma akreditēta 2005.gada 14.decembrī, 
     lēmums Nr.955 

 
Biznesa vadības programmas nepilna laika studiju plāns 

 
Semestri Kurss 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Angļu valoda uzņēmējdarbībā 2 2         
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Matemātika 
Datorzinības 
Mikroekonomika 
Ievads uzņēmējdarbībā 

4 
2 
4 
4 

Pētījumu metodoloģija 
Finanšu grāmatvedība 
Makroekonomika 
Latviešu valodas kultūra 
Ievads zinātniskajā darbā 

 2 
4 
4 
2 
2 

        

Ievads filosofijā 
Mārketings 
Grāmatvedības datorizētā uzskaite 
Prakse 

  2 
4 
4 
6 

       

Datorizētā informācijas apstrāde 
Statistika 
Komerctiesības 
Bizness un ētika 
Vadības psiholoģija 
Gada projekts (Biznesa plāns) 

   2 
2 
2 
2 
4 
4 

      

Projektu vadība 
Organizāciju pārvaldība 
Vadības grāmatvedība 
Mārketinga stratēģijas 
Saimnieciskās tiesības 

    2 
4 
4 
4 
2 

     

Starptautiskā ekonomika 
Loģistika 
Prakse 
Gada projekts 

     2 
4 
6 
4 

    

Specializācija (Uzņēmuma vadība/Finanšu 
vadība): 
Cilvēkresursu vadība/Finanšu vadība 
Uzņēmuma stratēģijas, attīstība un 
inovācijas/Nauda un bankas 
Darba tiesības/Starptautiskie norēķini 
Nodokļu grāmatvedība 
Investīciju vadība/Audits un revīzija 
Izmaiņu vadība/Gada pārskatu sastādīšana 

       
 

4/4 
4/2 

 
2/2 

     2 
2/4 
4/2 

   

Izvēle no profesionālās specializācijas 
kursiem 
Brīvā izvēle 
Gada projekts 
Prakse 

       4 
 
2 
4 
6 

  

Izvēle no profesionālās specializācijas 
kursiem 
Brīvā izvēle 
Prakse 

        8 
 
4 
4 

 

Prakse 
Diplomdarbs 

         4 
12 

 
 

Biznesa vadības studiju programmas saturs 
(apstiprināts Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes domes sēdē 2011. gada 1.jūnijā) 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti  Pārbaudes forma  
Obligātie studiju kursi (A da ļa)                              106  

Vispārizgl ītojošie kursi                                                        20  
Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 Eksāmens 
Matemātika  4 Eksāmens 
Ekonomikas vēsture 2 Eksāmens 
Pētījumu metodoloģija 4 Eksāmens 
Uzņēmējdarbības tiesības 4 Eksāmens 
Ievads filozofijā 2 Eksāmens 
Nozares teorētiskie pamatkursi                                           36  



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

97 
 

Ievads uzņēmējdarbībā  4 Eksāmens 
Bizness un ētika 2 Eksāmens 
Projektu vadība 2 Eksāmens 
Mikroekonomika 4 Eksāmens 
Makroekonomika 4 Eksāmens 
Mārketings  4 Eksāmens 
Statistika un datorizēta informācijas apstrāde 4 Eksāmens 
Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas 6 Eksāmens 
Vadības psiholoģija 4 Eksāmens 
Starptautiskā ekonomika 2 Eksāmens 
Gada projekts  12 (4+4+4 ) Aizstāvēšana  
Prakse 26 (6+6+6+8) Ieskaite 
Bakalaura darbs 12 Aizstāvēšana 
Nozares profesionālās specializācijas kursi        
(B daļa) 

34  

Mārketinga stratēģijas  4 Eksāmens 
Organizāciju pārvaldība 4 Eksāmens 
Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens 
Loģistika 4 Eksāmens 
Kvalitātes vadības sistēmas 2 Eksāmens 
Cilvēkresursu vadība 4 Eksāmens 
Investīciju un risku vadība 4 Eksāmens 
Stratēģiskā vadīšana 4 Eksāmens 
Finanšu vadība 4 Eksāmens 
Nozares profesionālie izvēles kursi   14  
E-komercija 2 Eksāmens 
Biroja darba organizācija 2 Eksāmens 
Starptautiskie norēķini 2 Eksāmens 
Reklāma 2 Eksāmens 
Nauda un bankas 2 Eksāmens 
Reģionālā politika 4 Eksāmens 
Valsts un pašvaldību budžeti 2 Eksāmens 
Gada pārskatu sastādīšana 2 Eksāmens 
Audits 2 Eksāmens 
Organizācijas kultūras menedžments –  
emocionālā dimensija 

2 Eksāmens 

Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā 2 Eksāmens 
Starptautiskie biznesa darījumi 2 Eksāmens 
Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā 2 Eksāmens 
Kursi biznesa vadībā, ko piedāvā vieslektori  Eksāmens 
Br īvās izvēles kursi (C daļa )                                    6 Eksāmens 
Citu fakultāšu, BVEF docētāju vai vieslektoru 
piedāvātie kursi 

6  

Kopā 160  
 
 
 

Biznesa vadības programmas pilna laika studiju plāns 
(apstiprināts Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes domes sēdē 2011. gada 1.jūnijā) 

 
Semestri Kurss 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Angļu valoda uzņēmējdarbībā 2 2       
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Matemātika 
Uzņēmējdarbības tiesības (no BV2011) 
Mikroekonomika 
Ievads uzņēmējdarbībā 
Ievads filozofijā 

4 
4 
4 
4 
2 

Makroekonomika 
Finanšu grāmatvedība un informatīvās 
sistēmas (no BV2011) 
Ekonomikas vēsture 
Prakse 

 4 
 
6 
2 
6 

      

Pētījumu metodoloģija (no BV2010) 
Mārketings 
Vadības psiholoģija 
Statistika un datorizētā informācijas apstrāde 
(no BV2010) 
Gada projekts I (biznesa plāns) 

  4 
4 
4 
4 
 
4 

     

Projektu vadība 
Bizness un ētika 
Organizāciju pārvaldība 
Starptautiskā ekonomika 
Gada projekts II 
Prakse 

   2 
2 
4 
2 
4 
6 

    

Mārketinga stratēģijas 
Vadības grāmatvedība 
Loģistika 
Kvalitātes vadības sistēmas 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 

    4 
4 
4 
2 
6 

   

Finanšu vadība 
Stratēģiskā vadīšana 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 
Gada projekts III 
Prakse 

     4 
4 
2 
4 
6 

  

Investīciju un risku vadība  (no BV2009) 
Cilvēkresursu vadība 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 
Brīvās izvēles kursi 

     4 
4 
6 
6 

  

Prakse 
Bakalaura darbs 

       8 
12 

 

 
Biznesa vadības programmas nepilna laika studiju plāns  

(apstiprināts Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes domes sēdē 2011. gada 1.jūnijā) 
 

Semestri Kurss 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Angļu valoda uzņēmējdarbībā 
Matemātika 
Ekonomikas vēsture 
Mikroekonomika 
Ievads uzņēmējdarbībā 

2 
4 
2 
4 
4 

2         

Pētījumu metodoloģija 
Finanšu grāmatvedība un informatīvās 
sistēmas (no BV 2011) 
Makroekonomika 

 4 
6 
 
4 

        

Mārketings 
Uzņēmējdarbības tiesības (no BV2011) 
Ievads filozofijā 
Prakse 

  4 
4 
2 
6 

       

Statistika un datorizētā informācijas apstrāde 
(no BV2010) 
Bizness un ētika 
Vadības psiholoģija 
Gada projekts I  (Biznesa plāns) 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 

   4 
 
2 
4 
4 
2 

      

Projektu vadība     2      
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Organizāciju pārvaldība 
Vadības grāmatvedība 
Mārketinga stratēģijas 
Kvalitātes vadības sistēmas 

4 
4 
4 
2 

Starptautiskā ekonomika 
Loģistika 
Prakse 
Gada projekts II 

     2 
4 
6 
4 

    

Finanšu vadība 
Stratēģiskā vadīšana 
Cilvēkresursu vadība 
Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 

      4 
4 
4 
4 

   

Investīciju un risku vadība (no BV2009) 
Brīvā izvēle 
Gada projekts III 
Prakse 

       4 
2 
4 
6 

  

Izvēle no nozares profesionālajiem kursiem 
Brīvā izvēle 
Prakse 

        8 
4 
4 

 

Prakse 
Bakalaura darbs 

         4 
12 
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Pielikums Nr.14. 
ViA Senāta lēmums par profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Biznesa vadība” 
pašnovērtējuma ziņojuma 

apstiprināšanu un virzīšanu atkārtotai 
akreditācijai 
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Pielikums Nr.15.  
Akreditācijas lapa Vidzemes 

Augstskolai 
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Pielikums Nr.16. 
Licence par tiesībām īstenot Biznesa 

vadības studiju programmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

105 
 

 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

106 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pielikums Nr.17. 
Biznesa vadības studiju programmas 

akreditācijas lapa 
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Pielikums Nr.18.  
Diploma un diploma pielikuma paraugs 
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Pielikums Nr.19.  
Studiju programmmā iesaistīto docētāju 

CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

118 
 

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

 
 

INFORMĀCIJA PAR PERSONU  
Vārds  AAiiggaarrss  AAnnddeerrssoonnss  

E-pasts  jj uusstt..hhuummaann@@iinnbbooxx..ll vv  
Tautība  LLaattvv iieett ii ss  

 
DARBA PIEREDZE  

 
• Datumi  No 2005.gada janvāra līdz šim laikam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

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

• Darbības veids  Docēšana 
• Ieņemamais amats  Lektors 

• Darba pienākumi un aktivitātes  Studiju kursu “Biznesa plāns”, “Web pielietojumi”, “Inovatīvās vadības metodes”,  
“Nekustamā īpašuma investīciju analīze”, “Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā” un “E-
komercija un bizness” vadīšana maģistratūras un bakalaura programmu studentiem  

 
• Datumi  No 2004.gada februāra līdz šim laikam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Biedrība “PRO.ini”  (profesionālās iniciatīvas jauniešiem),  
Kubulu pagastā, Balvu rajonā, LV-4566 

• Darbības veids  Darbība sabiedrības labā 
• Ieņemamais amats  Valdes priekšsēdētājs 

• Darba pienākumi un aktivitātes  Organizācijas administratīvā vadība, projektu izstrāde un vadīšana, sadarbības 
projektu veidošana ar citām institūcijām, organizācijas alternatīvā preses izdevuma 
“Bolwi Times” izdošana un rediģēšana, brīvprātīgais darbs. 

 
• Datumi  No 2009.gada septembra līdz 2011.gada maijam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

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

• Darbības veids  Administratīvais darbs 
• Ieņemamais amats  Akadēmiskā un zinātņu prorektora p.i. 

• Darba pienākumi un aktivitātes  Vidzemes Augstskolas studiju un zinātniskā darba vadība 

 
• 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 aktivitātes  Darba vides risku audits un novērtējums uzņēmumā. Normatīvo dokumentu 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) u. c. 
projektu programmās 

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

• Darbavietas nosaukums un  Ventspils pilsētas dome 
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adrese 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  Docēšana 
• 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 
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• 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. 
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IZGLĪTĪBA 
 

• Datumi  2010.gada augustā 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes veids 
un nosaukums  

 NASA (ASV) un Memfisas Universitāte 

• Būtiskākās iegūtās zināšanas 
un praktiskās iemaņas  

 Kvantitatīvās pētījumu metodes vides izmaiņās Austrumeiropā cilvēka dimensijas 
ietvarā 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Iegūts sertifikāts par sekmīgu praktisko apmācību kursu pabeigšanu  

• Apmācību līmenis  Specializētie praktiskie apmācību kursi (training workshop) 

 
 

• 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) vadības 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 (50 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  

 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  Iegūts maģistra grāds (MSc.) nekustamo īpašumu pārvaldē 
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kvalifikācija 
• 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: 
Piecus gadus, pateicoties uzvarām vairākos starptautiskos atlases  
konkursos, klātienes studijas un štažēšanās Zviedrijā, Dānijā un Itālijā kopā  
ar pārstāvjiem no dažādām Eiropas (t.sk. Austrumeiropas), Āzijas, Ziemeļamerikas  
un Āfrikas valstīm.Mērnieku biedrības biedrs, kopš tās dibināšanas. 

 

ORGANIZACIONĀLĀS IEMAŅAS UN 

PRASMES  
 

 -Vidzemes Augstskolas Satversmes Sapulces priekšsēdētāja vietnieks un Senāta 
loceklis (2006.-2010.)  
-Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes Domes 
priekšsēdētājs (2008.-2011.)  
-Projektu un aktivitāšu veidošanas un organizācijas iemaņas un prakse, sertificēts 
projektu vadītājs pēc PPP (Project Planning Process) vadības 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. 
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 -Iegūta kvalifikācijas apliecība būvniecības darbu veikšanai. 
MĀKSLINIECISKĀS IEMAŅAS UN 

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

 

CITA VEIDA IEMAŅAS UN PRASMES  -Iegūta Zvērināta mērnieka licence Nr. 110. 
 -Iegūta zvērināta tulka kvalifikācija (angļu val., Balvu Notariātā). 
 -Atestēts kā speciālists darba aizsardzībā. 
 -Vairāk nekā 15  īstermiņa apmācību kursu pabeigšanas apliecības un sertifikāti 
personāla vadībā, ekonomikā, tūrismā, lietvedībā u.c. 

 

 
AUTOVADĪTĀJA  APLIEC ĪBA  B kategorija, kopš 1990. gada. 

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA 

GALVENĀS PUBLIKĀCIJAS UN 

RAKSTI: 

  
Kopš 2010. gada laikraksta “Dienas bizness” ekonomiskais eksperts Vidzemes 
reģionā, publikācijas DB pielikumos “Latvijas uzņēmumu TOP 500” un “Gazele 
2010”.  
 
Kopš 2009. gada regulāras publikācijas ekonomikas ekspertu slejā laikrakstā 
“Liesma”. 
 
2009. gadā. 
A. Andersons. “Influence of Global Processes to Real Estate Market in the Republic 
of Latvia” starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā “Globalization and Modern 
Society Development”, 2009.gads, Kokšetau, Kazahtānā. Zinātnisko rakstu krājuma 
ISBN numurs 978-601-206-019-5.  
 
1999. gadā. 
A. Andersons. “LAND ADMINISTRATION IN LATVIA: PROBLEMS AND 
SOLUTIONS”. 
Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences  
“Zemes ierīcība un zemes pārvalde '99” raksti. Jelgava. 
 
A. Andersons. “THE DEVELOPMENT OF LAND ADMINISTRATION IN LATVIA 
TOWARDS XXI CENTURY”. 
International seminar 
“Rural Development: Contents, Models and Policies in the E.U., towards the 21th 
Century” Proceedings. Perugia. 
 
2000. gadā. 
A. Andersons. “LAND ADMINISTRATION SYSTEM IN LATVIA- LAND USER'S 
BENEFIT OR PROBLEM?”. 
International Scientific – Methodical Conference 
“Land Use Planning and Land Surveying '2000”. Proceedings. Tartu. 
 
2001. gadā. 
A. Andersons. “THE DEVELOPMENT OF STATE LAND MANAGEMENT SYSTEM 
IN LATVIA- REFORMS ON REFORMS?”. 
International scientific – methodical conference 
“Land use planning and land surveying '2001” proceedings. Vilnius. 
 
A.Andersons (Editor). A.Aleknavicius. E.Mugu. I.Aasmae. A PROPERTY TAX 
SYSTEM FOR BALTIC COUNTRIES 
Methodology analysis. Stockholm (88 pages). 
 

ZINĀTNISKO KRĀJUMU 
REDIĢĒŠANA: 

 Redkolēģijas loceklis zinātnisko rakstu krājumam “Vidzemes tālākizglītības 
tehnoloģiju centra izveide” 2011.gads, Vidzemes Augstskola, ISBN numurs 978-
9984-633-17-6 
 

UZSTĀŠANĀS AR REFERĀTIEM:  2010.gada 28.-29.oktobrī. Uzstāšanās ar referātu “Progresīvās apmācību metodes”, 
Vidzemes pedagogu zinātniski praktiskajā konferencē, Vidzemes Augstskolā, 
Valmierā. 
 
2010.gada 06.-07.oktobrī. Uzstāšanās ar referātu ”Studies in ViA- sustainability 
through  
integration, interdisciplinary approach and qualitative management of processes”,  
Starptautiskajā konferencē “ Izglītība ilgtspējīgai attīstībai kā izaicinājums 
augstskolu izglītības sistēmas reformai”,  Latvijas Universitātē, Rīgā. 
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2010.gada 1.jūnijā. Uzstāšanās ar referātu “Inovāciju procesa attīstības teorija un 
prakse”, projekta „Centrālās Baltijas inovācijas instrumenti praksei” (CB 6) semināra 
par inovatīvu risinājumu īstenošanu izglītībā un izglītības sasaisti ar 
uzņēmējdarbību. ietvaros. 
 
2009. gada 17.-19. novembrī. Uzstāšanās ar referātu “Tūrisma nozares attīstības 
perspektīvas”, Francijas Nacionālajās Parlamenta (Senāta) debatēs, Parīzē, 
Francijā. 
 

SEMINĀRI, KONFERENCES, 
FORUMI: 

 2011.gada 02.-04.maijā. Starptautiskais Āzijas Ekonomikas forums, Astanā, 
Kazakhstānā, tā ietvaros arī līdzdalība Starptautiskajā Inovāciju kongresā un 
Investīciju forumā “Astana Invest 2011”.   
 
2011.gada 18.martā. Starptautiskā konference „Virtuālā un papildinātā realitāte 
izglītībā” („Virtual and Augmented Reality in Education”, VARE 2011), ViA, 
Valmiera. 
 
2011.gada 3.martā. Seminārs “E-komercija – priekšrocība vai nepieciešamība 
21.gs. globālās ekonomikas apstākļos?”, ES mājā, Rīgā., 
 
2011.gada 28.janvārī. Vidzemes uzņēmēju seminārs „2011. gads uzņēmējdarbībā: 
iespējas, izaicinājumi, sadarbība”, ViA, Valmierā. 
 
2010.gada 22.-23.oktobrī. Latvijas Augstskolu akadēmisko un mācību prorektoru 
praktiskais seminārs, Jūrmala. 
 
2010.gada 08.oktobrī. Dalībnieks inovāciju forumā – praktiskajā seminārā: 
„RADOŠUMS UN KONKURĒTSPĒJĪGU BIZNESA IDEJU IZSTRĀDE”, Valmierā. 
 
2010.gada 18.jūnijā. Eksperts Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas 
rīkotā Latvijas Foruma iedzīvotāju un ekspertu diskusiju darba grupās, Valmierā. 
2010.gada 10.-12.maijs. Starptautiskā inovāciju konference “New Ways to 
Competitiveness - from European Cooperation to Local Actions”, Tartu, Igaunija. 
 
2010.gada 16.marts. SAK seminārs “Inovatīvas skolas koncepts un tā ieviešanas 
iespējas Latvijā”, Valmierā 
 
2009.gada 6.-8.decembrī. OECD starptautiskā konference “Higher education 
spaces and places”, Rīgā 
 
2009.gada 6.-7. novembrī. Latvijas augstskolu akadēmisko un mācību prorektoru 
seminārs, Rēzeknes Augstskolā. 
 
2009.gada 22.oktobrī. Seminārs par zinātnisko datubāzu izmantošanu “Open 
Access: Maximising Research Quality and Impact", Rīgā, Latvijas Universitātē 
 
2009.gada 6.oktobrī. Darbība Latvijas prezidenta Valsts stratēģiskās attīstības 
komisijā “Par augstākās izglītības un zinātnes attīstības problēmām Latvijā”, Rīgā, 
Prezidenta pilī. 
 

DOCĒŠANA UN LEKCIJAS 
ĀRVALST ĪS 

 2011. gada 23.- 29. maijs. 
Lekciju kurss Klaipēdas Biznesa koledžas studentiem “WORLD BUSINESS 
PROBLEMS, DECISIONS, FUTURE (lessons from Asian Economic Forum in 
Astana, Kazakhstan in May 02-04, 2011), Lietuva, Klaipēda 
 
2011. gada 25.aprīlis- 02. maijs. 
Lekciju kurss Kokše Akadēmijas studentiem ”WORLD FINANCIAL CRISIS- 
OUTCOMES AND PROSPECTIVES” (Case Study- Latvia) , Kazahstāna, Kokšetau 
 
2010. gada 26.- 30. septembris. 
Lekciju kurss Lääne-Viru koledžas studentiem ”Mistery of Capital” (Hernando de 
Soto), Latvian Economy before and aftre crisis”, Modriku, Rakveres rajons, Igaunija 
 

VAĻASPRIEKI:  Futbols, orientēšanās sports, kultūras un sporta pasākumu organizācija, modernā 
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ekonomika, datortehnoloģijas 

 
 

Aigars Andersons 
Valmierā, 

2011. gada 20. maijā. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Sarma Cakula  

E-pasts Sarma.cakula@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

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, zinātniskais, 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 2002-2009 

Profesija vai ieņemamais amats asociētā profesore, Vidzemes augstskolas Senāta locekle, Vidzemes augstskolas 
Satversmes locekle 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais, zinātniskais darbs 

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

Nozare    IT 

Laika periods 1998-2008 

Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzēja (lektore, docente) 
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Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs, zinātniskais 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, programmēšana 

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 Valsts 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 
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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.  

Sertifikāti  

Laika periods 2010 

Sertifikāts Eksperts ārējās novērtēšanas vizītē Latvijas Universitātes profesionālā bakalaura 
programma dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”, Augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas centrs 

Laika periods 2010 

Sertifikāts Quantitative research methods in Hyuman dimensions of Environmental Change within 
Eastern Europe. University of Memphis, Vidzeme University of Applied Sciences 

Laika periods 2010 

Sertifikāts Nr. 30. Radoša pieeja darbā ar auditoriju. Liepājas Universitāte  

Laika periods 2009 

Sertifikāts Nr. 13/60 Socionikas jaunākais konsultants.  

Laika periods 2008           

Sertifikāts Nr.2422.Emerald Management Extra. Emerald group. 

Laika periods 2007 

Sertifikāts  TA Nr. 4031 Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā. 
RTU 

Sertifikāts  2543 Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005. BDA 

Sertifikāts 1846: Microsoft Solutions Framework būtība. BDA 

Laika periods 2006 

Sertifikāts  2544 Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005. BDA 
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

 
Pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakst
īšana 

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 
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Organizatoriskas un sociālās 
prasmes: Organizatoriskā 
pieredze un dalība 
starptautiskos projektos. 
Kvalifikācijas celšana ārvalstu 
un Latvijas augstskolās vai 
zinātniskās pētniecības 
iestādēs. 
  

 

Dalība zinātniskās pētnieciskos projektos, projektu vadīšana.  
• Zinātniskās komitejas sastāvā „International Conference on Intelligent Computing & 

Information Systems, Cair-Egypt 2011.  
• Zinātniskās komitejas sastāvā  „International Workshop on Inelligent and Assistive 

Technologies for People with Disabilities. Cairo 2011 
• Redkolēģijas locekle zinātniskam žurnālam „International Journal of Cyber Society and 

education”ISSN 1995-6649 no 2009.gada. 
• ETM projekts  
• 2010. ES 7. ietvara programmas projekts LITES(intelligent street lightning for energy saving) 
• Zinātniskās komisijas locekle starptautiskai konferencei „International Workshop on 

Intelligent Decision Support Systems” November 29 – December 1, 2010, Cairo, Egypt 
• 2008-2011.g Norvēģu finanšu instrumenta, EEZ projekta „Vidzemes tālākizglītības un 

tehnoloģiju centra izveide” Nr. LV0043 zinātniskais vadītājs 
• Zinātniskās komisijas locekle starptautiskai konferencei „LEAFA 2010”, 2010.g. 3-5.jūn. 

Hammamet, Tunisia. 
• 2008.g IZM grants pētniecībai Nr.  VAZP08-3 „E-apmācības attīstības modelis mūsdienu 

tehnoloģiju attīstības perspektīvā” 
• 2006-2008.gVPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 Pētījumi m-studiju produktu un 

pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju 
attīstības līmenim. 

• 2003.g. Projekta „Baltic Welcome LAT„ dalībnieks 
• 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-172.000 

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

• 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 

•  Starptautiskā projekta „Vērtības Baltijas jūras reģiona perspektīvā” Latvijas – Zviedrijas 
(Vaxjo universitāte Zviedrijā, Zviedrijas izglītības ministrija, Vidzemes augstskola, Latvijas 
izglītības ministrija) skolotāju tālākizglītībā vadības grupa. 1999-2002.g Pasniedzēju grupas 
sastāvā, kas Latvijas un Zviedrijas skolotāju apmācībai, sadarbības programmas un satura 
izstrādātājs. 

• 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.  
• International Journal of Cyber Society and Education” redkolēģijas locekle no 2009 
• Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle, zinātniskās un pētniecības komisijas 

locekle, mandātu komisijas vadītāja (no 2002-2008). 
• Sekcijas vadītāja un zinātniskās komitejas locekle Starptautiskajā konferencē 

„Content and Knowledge: Accessibility, Interactivity, Usability”,2008  
• and evolution.  

•  
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• IKT sekcijas vadītāja 2005. 17.06-19.06. International conference The 6th Conference on the 

Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in Europe.Revolutio and evolution.  
• Vidzemes augstskolas studentu zinātnisko rakstu recenzēšanas redkolēģijas locekle 2006 

IKT sekcijas vadītāja studentu zinātniskajā konferencē 2006.gada 29.09 Vidzemes 
• 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”. 
• Mandātu komisijas priekšsēdētāja no 2009 
• Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
• Dalība Baltijas vasaras skolā 2010 VIA. 
• Maģistra darbu vadība Sociālu sistēmu modelēšanas maģistratūras programmā katru gadu 

vidēji 5 darbi 
• Zinātniskais vadītājs promocijas darbam Daigai Beķerei „E-apmācības sadarbības 

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

izstrāde”   

• 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. 

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:  

• InHolland University Rotterdam, Nīderlande 2009. 
• Thessaloniki universitāte, Grieķija 2009. 
• Viskonsīnas universitāte, ASV, 2003, 
• Vaxjo univarsitāte. Zviedrija.2001,  

 
  

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 
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Papildu informācija: 
Publikācijas 
Vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos: 

1. Stale, Cakula,Kapenieks. Application of a modelling method for Knowledge Flow Analysis in an 
Education Ecosystem. Virtual and Augment Reality in Education (Vare 2011), 2001. Pp.92-97 

2. Cakula Sarma, Salem Abdel-Badeeh. Ontology-Based Collaborative Model for E-Learning. Virtual 
and Augment Reality in Education (Vare 2011), 2001. Pp.98-107 

3. Cakula Sarma. E-learnind developing model in perspective of new technolgies and virtuAl reality. 
Virtual and Augment Reality in Education (Vare 2011), 2001. Pp.60-65 

4. Cakula, Jakobsone. The Futher of Education Using Ontology for E-Learning Personalization. 
Virtual and Augment Reality in Education (Vare 2011), 2001. Pp.85-91 

5. Cakula S . Technological Support and Problem Based Learning as a Mean of Formation of 
Student’s Creative Experience // Discourse and Communication for Sustainable Education, 
Daugavpils Universitāte, 2011, ISSN 1691-6301, ISBN 978-9984-14-487-0 

6. Cakula S. Jakobsone A. E-Learning modelling-fostering more effective training process. 8th  
International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. CASES & 
PROJECTS, Stara Lesna, Slovakia, 2010. ISBN 978-80-8086-166-7 

7. G.Stale, S.Cakula ”Application of Enterprise Modeling Method for  Continuing Education Dsign and 
Development”. 3rd WSEAS International Conference on Visualization, Imaging and Simulation. 
University of Algarve, faro, Portugal, Nov. 3-5,2010. pp 86-92, ISSN 1792-6130, ISBN 978-960-
474-246-2 

8. Cakula, S., Osis, K. Knowledge Management in Course Content Development and Teaching. In 
EduLEARN’10 International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, 
Spain, 2010, pp.87-96 ISBN: 978-84-613-9386-2 

9. Cakula S. Jakobsone A. Perspectives of E-Learning and Technological support for  Adults // 
Proceedings of The First International Conference on e-Learning For All, 2010. pp 100-107, ISBN: 
978-0-9809498-2-7 

10. Cakula, Plesavnieks. Study Case of M-Learning. IEEE Multidisciplinary Engineering Education 
Magazine. Vol 4, No1, 2009. pp. 19-23.  ISSN 1558-7908 

11. Cakula S., Osis K., Ose B. Quality Adult Learning in Perspective of Advancing Modern 
Technologies and Personal Knowledge Management // Educating the Adult Educator Quality 
Provision & Assessment in Europe. GRAFIMA Publications, Thessaloniki, 2009. pp – 673-690 
ISBN 978-960-243-668-4 (ERIC ED508475) 

12. Cakula S. Sedleniece M. Modelling of E-Learning Course Methods // Advances in Databases and 
Information Systems. 13th East-European Conference. ADBIS 2009. Riga Technical University, 
2009, pp.177-184, ISBN 978-9984-30-163-1 

13. Bekere D., Cakula S. Modeling of sharing E-Learning resources using collaborative tagging 
services // Proceedings CSMW. AAU Klagenfurt, Austria. 2009, pp 13-20 ISBN 978-3-9500593-4-2 

14. 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 

15. Cakula, Sedleniece. The model of E-Learning Methods Development // ICTE in Regional 
Development. Vidzeme University of Applied Sciences. 2008, pp. 73-82. ISBN 9984-633-13-6 

16. 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.  

17. 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 

18. Cakula, Plesavnieks. Mobile Technology Evolution Model in M-studies Latvia // ICTE in Regional 
Development. Vidzeme University of Applied Sciences. 2008, pp. 88-93. ISBN 9984-633-13-6 

19. 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 

20. Bekere, Cakula. Modelling of Collaborative Tagging services for Sharing and Reusing E-Learning 
Materials un the Web // ICTE in Regional Development. Vidzeme University of Applied Sciences. 
2008, pp. 65-72. ISBN 9984-633-13-6 

21. 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 
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 22. 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 

23. 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   

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. 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 

29. 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 9984-9676-1-1 

30. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē 
augstskolā. // Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2002, 
373.-379. lpp.ISBN 9984-596-47-8 

31. 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 

32. S.Cakula. Information Technologies as a Mean in Formation of Students 
Creative Experience. // Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. 
ATEE (Association for Teacher Education in Europe). Riga: Izglītības soļi, 
2003, pp198-206 

33. 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 

34. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē 
augstskolā. // Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2002, 
373.-379. lpp.ISBN 9984-596-47-8 

35. 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 

36. S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational 
Problems. ATEE Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.ISBN 9955-
418-49-4 

37. S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. 
Resursi. Rēzekne, 2001, 250 – 257 lpp.ISBN 9984-585-36-0 

38. 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 

39. 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 

40. 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. 
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Papildu informācija:  Publikācijas 
Konferenču  un kongresu tēzes. 
Piedalīšanās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs Latvijā un 
ārvalstīs  

1. Cakula Sarma. E-learnind developing model in perspective of new technolgies and virtual reality. 
Virtual and Augment Reality in Education (Vare 2011), 18.03.2001.  

2. Cakula S. E-Learning modelling-fostering more effective training process. 8th  International 
Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. CASES & PROJECTS, Stara 
Lesna, Slovakia, 2010. ISBN 978-80-8086-166-7 

3. Cakula, S., Osis, K. Knowledge Management in Course Content Development and Teaching. In 
EduLEARN’10 International Conference on Education and New Learning Technologies. 
Barcelona, Spain, 2010,ISBN: 978-84-613-9385-5 

4. Cakula S. Perspectives of E-Learning and Technological support for  Adults. First International 
Conference on e-Learning For All, 2010. pp 100-107, ISBN: 978-0-9809498-2-7 

5. Cakula. Technological Support and Problem Based Learning as a Mean of Formation of Student’s 
Creative Experience”. 8th International JTEFS/BBCC Conference „Sustainable Development. 
Culture. Education”. Parīze, Francija.2010.17-19.05. 

6. Cakula, Osis, Ose. Quality adult learning in perspective of advancing  modern technologies and 
personal knowledge management. in Georgios K. Zarifis Educating the Adult Educator: Quality 
Provision and Assessment in Europe Conference Proceedings, ESREA-ReNAdET Inaugural 
meeting: 6-8 November 2009, UoM-Greece, Thessaloniki:Grafima Publications. Pp. 681-690: 
ISBN 978-960-243-668-4 

7. Cakula S. Sedleniece M. Modelling of E-Learning Course Methods // Advances in Databases and 
Information Systems. 13th East-European Conference. ADBIS 2009. Riga , Latvia, 7.09-
10.09,2009 

8. Cakula S. Modeling of sharing E-Learning resources using collaborative tagging services. // 
CSMW. AAU Klagenfurt, Austria. 2009 6-9.04 

9. 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 

10. 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 

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

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

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

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

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

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

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

18. 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 

19. 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 

20. 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 

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

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

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

24. 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. 

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

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

27. 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 

28. 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. 

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

30. S. Cakula. Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education and Research Network) 
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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 
        ISBN 9984-504-80-8 

 

Papildu informācija:  
Publikācijas 

Pārējās publikācijas 
 

1. 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 

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

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

4. 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 

5. 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 

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

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

8. 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 

9. 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 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Cāne Renāte 
E-pasts renate.cane@gmail.com 

  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 09/2007 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore (pamatdarbs)  
Komunikācijas zinātņu katedra - docējamie studiju kursi – Korporatīvās sabiedriskās 
attiecības, 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 komunikācija, Mārketinga vadīšana, Mārketinga pētījumi, 
Kampaņu organizēšana un vadīšana 

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

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Biznesa augstskola Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 10/2008 

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

Galvenie pienākumi Lekciju lasīšana; maģistra darbu, diplomdarbu un gada projektu vadīšana 

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, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 

Nozare Izglītība 

Laika periods 09/2003 – 08/2007 

Profesija vai ieņemamais amats Pasākumu direktore 

Galvenie pienākumi Pasākumu daļas vadīšana, pasākumu scenārija, režijas izstrāde 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare Izklaide 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

136 
 

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   Mārketinga un 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 (no 09/2007) 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studijas doktora studiju programmā Komunikācijas vadība 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Biznesa augstskola Turība  

Laika periods 2005 - 2007 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Profesionālās augstākās izglītības diploms, profesionālais maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija  
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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  Sapratne Runāšana Rakstī
šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda  

A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 

Pam
atlī
men
is 

Angļu valoda  

A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 

Pam
atlī
men
is 

Krievu valoda  

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 

Aug
stāk
ais 

līme
nis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Labas saskarsmes prasmes  
Spēja strādāt komandā 
Spēja adaptēties dažādās situācijās 
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Organizatoriskas prasmes   Prasme organizēt savu darbu un pildīt pienākumus 
  Spēja risināt konfliktus 
 

Tehniskas prasmes  
 
 

Datora lietošanas prasmes 
 
 

Publikācijas 

  Prasme apieties ar dažāda veida biroja tehniku 
Prasme vadīt automašīnu (B kategorija)  
 

Microsoft Office, Tildes Birojs 2008, Internet Explorer, Mozilla Firefox 

 

2010 - raksts „Latvijas kino sistēmas raksturojums” – Biznesa 
augstskolas Turība zinātnisko rakstu „Acta Prosperitatis”, 2010., Nr.1 
„Komunikācija publiskajā telpā”, ISSN 1691-6077 

 
2009 - zinātniskā publikācija „Kino kā masu medija komunikatīvās 
funkcijas” 10. Biznesa augstskolas Turība Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē „Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā” rakstu 
krājumā, ISBN 978-9984-828-36-7  

 
2009 -  zinātniskā publikācija „Valsts dotāciju nozīme Latvijas 
filmu nozares attīstībā” Liepājas Universitātes un Melardalenas 
augstskolas (Zviedrija) 12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
„Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses” rakstu 
krājumā, ISSN 1407-6918 

 

 
 
 

2008 - zinātniskā publikācija „Radošums kā mūsdienu ekonomikas 
attīstības priekšnoteikums. Radošo industriju pieredze” IX Biznesa 
augstskolas Turība Starptautiskās zinātniskās konferences „Darba tirgus 
sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” rakstu krājumā, ISBN 978-9984-
828-06-0 
 

Organizatoriskā  
pieredze un dalība 

starptautiskos  projektos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/2010 – 01/2011 – Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra” (LIAA) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.2. aktivitātes „Pasākumi 
motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros 
projekts „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma”, apmācību 
kurss „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”, lektore 
 
2007 – 2008 – Eiropas sociālā fonda (ESF) un Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” projekts 
„Motiv ācijas programma „Solis ceļā uz darbu” cilvēkiem ar invaliditāti, 
kas vēlas atrast savai izglītībai, spējām un interesēm atbilstošu darba 
vietu”, programma „Mārketings”, lektore 
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Europass  

Curriculum Vitae  
 

  

 Uzvārds / Vārds Ieva Dmitri čenko 
Adrese Rubenes iela 34 – 81, Valmiera, LV 4201 

Tālrunis +371 29277566   

E-pasts ieva.dmitricenko@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007.gada septembris – pašlaik  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vieslektore 

Galvenie pienākumi Studiju kursi  „Politiskais mārketings”, „Mūsdienu mārketinga stratēģijas”, 
“M ārketings”, “Tūrisma mārketings”, “Zīmolvedība” 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola  (Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201)  

Nozare Augstākā izglītība 

Laika periods 2004.gada septembris – 2009.gada decembris 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Attīstības direktore 

Galvenie pienākumi Struktūrvienības vadīšana, augstskolas mārketinga stratēģijas izstrādāšana un 
ieviešana, reklāma, sabiedriskās attiecības, sadarbība ar absolventiem, tirgus izpēte, 
mājas lapas attīstīšana, līdzdalība izglītības izstādēs u.c.   

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Biznesa augstskola Turība (Graudu iela 68, Rīga, LV 1058) 

Nozare Augstākā izglītība 

Laika periods 2003.gada marts  - 2004.gada augusts 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Klientu direktore 

Galvenie pienākumi Aģentūras klientu apkalpošana  (Philips, Scandinavian Tobacco, Henkel u.c.), radošu 
ideju ģenerēšana reklāmas kampaņām, ideju pārdošana klientiem, projektu vadīšana.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA Ze Guru, Bruņinieku iela 41 -14, Rīga, LV 1011  

Nozare  Reklāma 

Laika periods 2002.gada augusts – 2003.gada septembris  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Korporatīvo projektu vadītāja 

Galvenie pienākumi Sabiedrisko attiecību atbalsts pārdošanas ofisiem 11 valstīs, mājas lapas koncepcijas 
izstrāde, iekšējā komunikācija, tirgus izpētes datu apkopošana, pasākumu vadīšana  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

A/S ELKO Grupa,  Rūpniecības iela 27, Rīga, LV 1047  

Nozare Datortehnikas vairumtirdzniecība 

Laika periods 2002.gada janvāris  –  2002.gada augusts 
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Profesija vai ieņemamais 
amats 

Mārketinga vadītāja 

Galvenie pienākumi Mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde un ieviešana Lattelekom mazo un vidējo 
biznesa klientu segmentam  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA Lattelekom (tagad -  Lattelecom), Dzirnavu iela 105, Rīga, LV 1011  

Nozare Telekomunikācijas 

Laika periods 2000.gada marts  - 2001.gada decembris 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Apollo portāla direktore 

Galvenie pienākumi Portāla satura koncepcijas un tehnoloģiskās platformas izstrāde un ieviešana, portāla 
redakcijas vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 
Nozare

SIA Lattelekom (tagad -  Lattelecom), Dzirnavu iela 105, Rīga, LV 1011 
 
 
Telekomunikācijas 

Laika periods 1998.gada oktobris  - 2000.gada marts 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Komunikācijas vadītāja 

Galvenie pienākumi Iekšējās komunikācijas, intraneta attīstība, publikācija gatavošana   

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Nozare

SIA Lattelekom (tagad -  Lattelecom), Dzirnavu iela 105, Rīga, LV 1011 
 

  Telekomunikācijas 

Laika periods 1998.gada februāris  – 1998.gada oktobris 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Galvenie pienākumi Tekstu rakstīšaja sabiedrisko attiečibu vajadzībām, sabiedrisko attiečibu projektu 
vadīšana, klientu avīzes izdošana  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Nozare

SIA Lattelekom (tagad -  Lattelecom), Dzirnavu iela 105, Rīga, LV 1011 
 

  Telekomunikācijas 

Laika periods 1997.gada septembris  - 1998.gada februāris 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Klientu vadītāja 

Galvenie pienākumi Apkalpot lielos Lattelekom klientus 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Nozare

SIA Lattelekom (tagad -  Lattelecom), Dzirnavu iela 105, Rīga, LV 1011 
 
Telekomunikācijas 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2007.gada septembris - pašlaik 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studijas doktorantūras programmā „Politikas zinātne” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte 

Laika periods 2004 – 2006 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 1993 - 1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura grāds politikas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Vēstures un Filosofijas fakultāte, Politikas zinātnes nodaļa 

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 

  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšan
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
C2 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstāk
ais 

līmenis 

Krievu valoda  
C2 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 
B2 

Vidējais 
līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes - Prasme strādāt komandā, kas iegūta, vadot dažāda līmeņa projektus  
- Labas komunikācijas iemaņas, kas iegūtas darbā ar klientiem, kolēģiem, 

studentiem. 
- Labas pārliecināšanas spējas, kas iegūtas, pārdodot idejas klientiem, kolēģiem, 

augstākstāvošām personām  
- Starpkulturālās prasmes, kas iegūtas darbā ar ārzemju partneriem, ārzemju 

studentiem, kā arī, piedaloties starptautiskās zinātniskās konferencēs.  

  

Organizatoriskas prasmes - Vadības un līderības iemaņas, kas iegūtas vairāk nekā 5 gadu garumā, vadot līdz 
10 cilvēkus lielus kolektīvus  

- Projektu un darba grupu vadīšana  

  

Tehniskas prasmes - B kategorijas autovadītāja apliecība 

  

Datora lietošanas prasmes  

 - Protu darboties ar MS Office programmatūru 
- Protu draboties ar Open Office programmatūru 
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Publikācijas 
 

- Politiskais mārketings kā jauna politikas zinātnes pētniecības joma Latvijā // 
Akadēmiskā dzīve 2008, Nr. 45, Rīga, 4 lpp. 

- Politiskais mārketings vai polittehnoloģijas?// Biznesa augstskolas Turība XI 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu 
mainīgajos apstākļos” rakstu krājums 

- „Political technology” – two different meanings// publikācija prezentēta 6. 
Starptautiskajā Politiskā mārketinga konferencē 

- Polittehnoloģijas kā unikāls Krievijas fenomens// publikācija 
iesniegta doktorantūras skolā „Politisko, sociālo un ekonomisko 
procesu analīze postpadomju telpā”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

143 
 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Vārds Uzvārds    Inese Ebele  

E-pasts inese.ebele@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums Siev. 

Darba pieredze  

Laika periods No 2006  

Profesija vai ieņemamais amats Tūrisma organizācijas un vadības profesionālās bakalaura programmas direktore 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs – studiju procesa organizēšana, studiju programmas 
attīstības plānošana, sadarbība ar tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmējiem un 
ekspertiem, absolventiem, vidusskolu pārstāvjiem, studentiem. 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Biznesa vadība/Tūrisms 
 

Laika periods No 2005 

Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs – docēti kursi Cilvēkresursu vadība, Finanšu 
vadības pamati, Tūrisma produktu veicināšana, Reklāma, Mārketings u.c. 
Maģistratūras programmā Tūrisma stratēģiskā vadība – kurss Cilvēkresursu 
vadība un analīze. 
Vadītie studentu pētnieciskie darbi guvuši godalgotas vietas dažādos konkursos, 
piemēram, OpenMind. Studenti sagatavoti dalībai Latvijas augstskolu olimpiādē 
Personāla vadība organizācijā,  ieguvuši 2.vietu. 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Biznesa vadība/Tūrisms 
 

Laika periods No 2004 -2006 

Profesija vai ieņemamais amats izglītības metodiķe 

Galvenie pienākumi Projektu vadība un sadarbības tīkla veidošana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte, 
Psiholoģiskās konsultēšanas centrs, Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV – 1007, Latvija 

Nozare  Psiholoģija 
 

Laika periods No 2004 - 2005 

Profesija vai ieņemamais amats vieslektore 

Galvenie pienākumi Lekciju pasniegšana kursā Cilvēkresursu vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Biznesa vadība/Tūrisms 

Laika periods 2005 
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Profesija vai ieņemamais amats projektu vadītāja 

Galvenie pienākumi Absolventu projekta vadītāja, dalība citos mārketinga un sabiedrisko attiecību 
projektos, raksti žurnālam „B formāts” 

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola „Turība”, Attīstības daļa, Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, 
Latvija 

Nozare   Mārketings 

Laika periods 2003 

Profesija vai ieņemamais amats prakse 

Galvenie pienākumi Fonda darbības finanšu analīzes veikšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Dabas fonds, Raiņa bulv. 31-6,  Rīga, LV – 1050, Latvija 

Nozare   Finanses 

 

Laika periods 

  2001-2002 

Profesija vai ieņemamais amats Psihologa asistente vidusskolas līderu apmācības programmā 

Galvenie pienākumi  Semināru vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas Atkarības profilakses centrs Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, Latvija 

Nozare   Psiholoģija 
 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieņemamais amats prakse 

Galvenie pienākumi   informatīvo materiālu sagatavošana, labdarības akcijas   organizēšana un  
koordinēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Lutera draudze, INFO grupa, Indriķa iela 8, Rīga, LV-1004, Latvija 

Nozare  Sabiedriskās attiecības 
 

Laika periods  2000 

Profesija vai ieņemamais amats  prakse 

Galvenie pienākumi  informācijas vākšana, ziņu veidošana, interviju sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Radio, Ziņu dienests, Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505, Latvija   

Nozare  Žurnālistika 

Laika periods 1999 

Profesija vai ieņemamais amats prakse 

Galvenie pienākumi tirgus izpēte 

Darba vietas nosaukums un adrese Lateko Banka, Mārketinga un reģionālās attīstības  pārvalde, E. Birznieka-Upīša 
iela 21, Rīga, LV-1011, Latvija 

Nozare  Finanses/Mārketings 

Izglītība  
 

Laika periods No 2007, doktora grādu vadībzinātnē Dr.sc.admin. , plānots iegūt 2012.gadā 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Doktorantūra. Vadībzinātne. Uzņēmējdarbības vadība. 
Promocijas darba tēma: „Integrāla tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadības 
sistēma Latvijā” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte  

Laika periods 2003-2005 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija   Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Maģistratūra. Tirgvedības pētīšana. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Tirgvedības un kvalitātes 
vadības institūts 

Laika periods 1998-2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Augstākās profesionālās izglītības diploms- ekonomista-finanšu menedžera 

kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Finanšu vadība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
  Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Finanšu institūts 

Laika periods 1998-2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija  Augstākās profesionālās izglītības diploms - sabiedrisko attiecību speciālista 

kvalifikācija  

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Sabiedriskās attiecības, Biznesa vadība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vidzemes Augstskola Komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodaļa  

  

 

Prasmes 

 
 

Dzimtā valoda latviešu 
 

 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakst
īšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   C2  C2  C1  C1  B2 

Krievu valoda   B2  B2  B1  A2  A2 

Franču valoda   A1  A1  A1  A1  A1 

Vācu valoda   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, projektu vadīšana. 

Aktīva sadarbība ar tūrisma un viesmīlības nozares profesionālajām asociācijām, 
uzņēmējiem, nozares ekspertiem gan Latvijā, gan citur pasaulē.  

Pasniedzēja darbs. Studentu zinātnisko darbu vadīšana, piedalīšanās bakalaura 
darbu, gada projektu, vidusskolēnu pētniecisko darbu aizstāvēšanas komisijās. 

Organizatoriskas prasmes   No 2010.gada Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgā 
   2006-2008 Vidzemes Augstskolas Revīzijas komisijas locekle 
   2006-2008 Mārupītes Valdorfa bērnudārza atbalsta biedrība padomes locekle  

Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
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Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, SPSS 

Vadītāja apliecība  AV 57568, B kateogorija 

Papildu informācija
 

1. 2005.gads ESF projekts „Psiholoģiskās konsultēšanas prakse RPIVA augstākās 
profesionālās izglītības programmā „Psihologa asistents”” 
 2. 2006.gads Limbažu pilsētas domes un Baltijas Jūras reģiona INTERREG III B projekts 
„V īlandes un Limbažu pārrobežu tūrisma sadarbība dabas tūrisma un Hanzas savienības 
ietvaros”. Tūrisma resursu izpētes, tūrisma attīstības stratēģijas un tūrisma mārketinga 
stratēģijas izstrādes projekta vadītāja. 
3. No 2005.gada – 2006.gadam 6th Framework SocSimNet dalībnieks. 
4. 2006.-2007.gads ESF projekts “Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes 
reģiona tūrisma nozarē nodarbinātajiem” 
5. 2007.gada maijs Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas projekts “Pieredzes apmaiņa putnu 
vērošanas tūrismā kā viens no līdzsvarotas reģionālās attīstības elementiem”, Fēru salas 
6. 2008.gada marts LU konference uzstāšanās ar ziņojumu „Vidzemes viesnīcu finanšu 
analīze” 
7. 2008.gada aprīlis Erasmus mobilitāte Grieķija, Hotels Aldemar, Saloniku universitāte  
8. 2008.gada novembris Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas projekts „Karjeras centra 
attīstība Vidzemes Augstskolā”, Skotija, Borders Koledža, Hary Watt Universitāte 
9. 2008.gada 20.-21.novembris „International Tourism Education Conference 2008 Tourism 
Industry and Education: Building Bridges”, līdzautore ziņojumam „The importance of the 
study trip in Vidzeme University College tourism programmes” 
10. 2009.gada marts LU konference uzstāšanās ar ziņojumu „Tūrisma uzņēmumu vadības 
aktualitātes” 
11. No 2010.gada Dalība doktorantūras skolā „Valsts tautsaimniecības starptautiskās 
konkurētspējas nodrošināšana” 
12. 2010.gada 4.februārī Ziņojums „Ilgtspējīgas saimniekošanas izmantošanas iespējas 
interneta mārketinga komunikācijā viesnīcas konkurences pārākuma veidošanai" LU 
68.konferencē, apakšsekcijā Mūsdienu menedžamenta problēmas un risinājumi. 
13. 2010.gada jūnijs dalība kursos „Inovatīvās tehnoloģijas un metodes e-mācību kursu 
sagatavošanā un vadīšanā 2.modulī E-mācību kursu izstrādes un vadības metodika” 
Vidzemes Augstskolā 
14. 2010.gada 26.maijā dalība seminārā „Research Methods”, seminārā uzstājas Dr. Tim 
Knowles, Mančesteras Metropolitena Universitāte (Lielbritānija) 

15. 2010.gada 29.aprīlī dalība teorētiskajā seminārā – lasījumā „Aptaujas Internetā: 
priekšrocības, ierobežojumi un problēmas”, uzstājas Dr.oec.Iluta Skrūzkalne, GfK Baltic 
valdes priekšsēdētāja un direktore (Pasākums organizēts sadarbībā ar Doktorantūras skolu 
„Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un Latvijas 
Statistiķu asociāciju) 

16. 2010.gada 8.aprīlī dalība lekcijā-seminā „Theory of Science: Different approaches to 
Doctoral Research” seminārā uzstājas: Prof. Per Lind  Gotlandes Universitāte (Zviedrija)17. 
2010.gada aprīlis – jūnijs angļu valodas kursi „Berlitz” valodu mācību centrā 

18. 2011.gada 2. februārī Ziņojums „Integrālās teorijas izmantošanas iespējas tūrisma un 
viesmīlības nozares uzņēmumu vadībā”   LU 69.konferencē, apakšsekcijā Uzņēmējdarbības 
attīstības virzieni. 
19. No 2011.gada līdzautore Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektā „Docētāju 
apmācība, lai uzlabotu un modernizētu vadībzinību aspektus studiju kursos, izmantojot 
simulācijas rīku „Emerald Forest””. Projektā piedalās 8 partneraugstskolas no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Vācijas, Beļģijas 
20. 2011.gads eksperte – konsultante Vidzemes attīstības scenāriju izstrādei Interreg IV B 
projekta Transinform projekta ietvaros 
21. 2011.gada 8.-13.maijs Erasmus mobilitāte Somija, Austrumsomijas Universitāte; studentu 
mācību ekskursijas vadīšana Nordplus projekta ietavaros.  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Goldmane Selga  
E-pasts selga.goldmane@va.lv  

Pilsonība Latvijas 
  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

Angļu valodas pasniedzēja, metodiķe – multiplikatore  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2005. gada 1. septembra līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Docente Svešvalodu katedrā 

Galvenie pienākumi Angļu valodas pasniegšana, kursu sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201   
  

Laika periods No 1996. gada augusta līdz 2006. gada 1. septembrim 

Profesija vai ieņemamais amats Angļu valodas pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Angļu valodas pasniegšana; militāru grāmatu un dokumentu tulkošana; konferenču 
un mācību kursu tulkošana   

Darba vietas nosaukums un adrese LR Nacionālo bruņoto spēku Valodu skola Cēsu mācību nodaļa  
  

Laika periods No 1994. gada janvāra līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais amats Reģionālā multiplikatore, skolotāja – metodiķe 

Galvenie pienākumi Skolotāju tālākizglītības kursu plānošana un vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese IZM, Vaļņu iela 2, Rīga LV 1050  
  

Laika periods No 1990. gada septembra līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Angļu valodas skolotāja  

Galvenie pienākumi Angļu valodas pasniegšana; lietišķās angļu valodas pasniegšana; tālākizglītības 
nodarbību vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu Valsts ģimnāzija, L. Paegles iela 1, Cēsis LV 4101 

  
  

Izglītība  
  

Laika periods No 2007. gada septembra līdz šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Studijas Valodniecības DSP 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Vispārīgā valodniecība 
Lietišķā valodniecība  
Diskursa analīzes pragmatiskie aspekti 
Pielietojamās tulkošanas un terminoloģijas teorijas  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga LV 1586 
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Laika periods No 1998. gada 2. februāra līdz 1999. gada 25. janvārim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms par filoloģijas maģistra grāda iegūšanu angļu filoloģijā. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Svešvalodu mācīšanas metodika; darbs ar leksiku dažādās mācību iestādēs; 
akadēmiskās rakstības pamati; saskarsmes psiholoģija.  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga LV 1586 
  

Laika periods  
No 1983. gada 1. septembra līdz 1988. gada 28. jūnijam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību ar piešķirtu filologa, angļu valodas un literatūras 
pasniedzēja kvalifikāciju.  

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Literatūra 
Valodniecība 
Angļu valodas pasniegšanas metodika 
Tulkošanas teorija un prakse 
Diplomdarbs „Stāsta tulkošana un tulkošanas problēmu analīze” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga LV 1586  
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

Krievu  C1 Augstākais 
līmenis 

C1 Vidējais 
līmenis 

B2 Vidējais 
līmenis 

B2 Vidējais 
līmenis 

B2 Vidējais 
līmenis 

Vācu  A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmeni
s 

A1 Pamatlīmeni
s 

A1 Pamatlīmeni
s 

A1 Pamatlīmeni
s 

 Angļu valodas prasmes apliecina Cambridge CPEsertifikāts, izsniegts 13.02.06, par Council of 
Europe Level C2 

  

Datora lietošanas prasmes Labas prasmes darbā ar Microsoft Office programmām 
  

Vadītāja apliecība B kategorija  
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Papildu informācija Piedalīšanās projektos: 
2009 līdz šim brīdim Lielbritānijas Padomes Latvijā projekts „Learning Technologies 
in the Classroom” 
2004 – 2007 Lielbritānijas Padomes Latvijā un IZM projekts „Kvalitātes 
nodrošināšanas shēmas izveidošana pedagogu  tālākizglītībai”, rokasgrāmatas 
sagatavošana   
2004 – 2006 Lielbritānijas Padomes Latvijā projekts „Cilvēktiesību jautājumi 
izglītībā”, izdots materiāls ar nodarbību plāniem cilvēktiesību jautājumu mācīšanai 
angļu valodas nodarbībās  
1998 – 2000 Lielbritānijas Padomes Latvijā projekts „Britu kultūras studijas”, izdots 
mācību materiāls par kultūru iepazīšanu un salīdzināšanu 
 
Piedalīšanās konferencēs:  
2010 ar referātu „ IKT spožums un posts”, Cēsu novada pedagoģiskā konference 
„Pedagogu pieredzes popularizēšana un mācīšanās citam no cita”, Cēsu Valsts 
ģimnāzija, Cēsis 
2010 ar referātu „The Misery and Splendour of ICT”, 7. Starptautiskā zinātniski 
metodiskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepājas 
Universitāte, Liepāja 
2009 ar referātu „How to Read a Film”, IATEFL un LATE starptautiskā konference 
„The 21st Century ELT Classroom – What is the Status Quo?”, Rīga  
2009 ar referātu „Exploiting the Image in Lingua Franca”, LU starptautiskā zinātniskā 
konference „Applied Linguistics for Specialised Discourse”, Rīga  
2008 ar referātu „Autentisks teksts darbā ar polemiskiem jautājumiem”, 6. 
starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, 
LPA, Liepāja 
2005 ar referātu „Cilvēktiesību jautājumi izglītībā”, LATE konference, Rīga  
2005 ar referātu „Hornby schools: a place where the east meets west and south 
meets north”, Berlīne, „English Connections: Showcasing British Council ELT 
Networks” konference  

   
Tulkošanas prakse: 
  1996 – 2006 dažādu militāru dokumentu un tekstu tulkošana  
  2004 projektu pieteikumu tulkošana Cēsu rajona padomei 
  2000 bukleta par Cēsu rajonu tulkošana Cēsu rajona padomei  
  1993 - 1995 starptautisku militāri-politisku konferenču tulkošana 

  

Tālākizglītība 2009 „Teaching English – e-Moderator course” (8 nedēļas), Lielbritānijas Padome, 
tiešsaistē http://courses.britishcouncil.org/emoderators/ 
2005 Cilvēktiesību jautājumi izglītībā, ANO, Ženēva, Šveice  
2004 Augstākā līmeņa angļu valodas kurss (3 mēneši), Laklandas GSB, Teksasa, 
ASV 
2002 – 2005 Lielbritānijas Padomes Latvijā projekts „Izglītības projektu plānošana un 
vadīšana” 
2002 Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, Informācijas tehnoloģiju 
izmantošana angļu valodas stundās, IZM, ISEC, LIIS  
2001 Testēšana un testu veidošana, vasaras skola, Čehijas Republika  
2000 Klasiskās literatūras nozīme 21. gadsimtā, seminārs, Lielbritānija   
1995 Ievads Amerikāņu angļu valodā un kultūrā (2 mēneši), Laklandas GSB, 
Teksasa, ASV  
1993 Skolotāju metodiķu kursi, 2 mēneši, Saffron Walden, Lielbritānija  
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Publikācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citas aktivitātes

‘The Misery and Splendour of ICT’ raksts Liepājas Universitātes 7. Zinātnisko rakstu 
krājumā „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja : LiePA, 2010, ISSN 
1407-9739  
„Exploiting the Image in Lingua Franca” raksts Latvijas Universitātes starptautiskās 
zinātniskās konferences „Applied Linguistics for Specialised Discourse” rakstu 
krājumā, Rīga, 2009, ISBN 978-9984-39-789-4 
„Authentic Text in Teaching Controversial Issues” raksts Liepājas Universitātes 6. 
zinātnisko rakstu krājumā „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja, 
2008, ISSN 1407-9739  
‘Metodiskais palīglīdzeklis pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kvalitātes 
izvērtēšanai’, ISEC un Lielbritānijas Padome Latvijā, Rīga, 2006  
‘Human Rights Pack’, Lielbritānijas Padome Bulgārijā un Lietuvā, 2006 (mācību 
materiāls ar nodarbību plāniem cilvēktiesību jautājumu mācīšanai angļu valodas 
nodarbībās)  
‘Towards independence and sustainability in ELT’, raksts ELTeCSinfo, 2003  
‘Building bridges’, Lielbritānijas Padome Latvijā, 2000 (mācību materiāls par kultūru 
iepazīšanu un salīdzināšanu) 
 
 
2010. g. oktobrī pieredzes apmaiņas vizīte Īslandes Universitātē, Tulkošanas studiju 
nodaļā (vizītes laikā nolasītas divas lekcijas tulkošanas un filmu studiju studentiem, 
viena publiskā lekcija par valodu politiku Latvijā pēc iestāšanās ES)  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds IVAŠČUKS VADIMS 

E-pasts iva@lanet.lv 
  

Pilsonība latvietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods no 1974.gada  
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

lektors 

Galvenie pienākumi Akadēmiskie kursi: 
Ekonomikas teorija pamati (2kp.) 
Mikroekonomika (4kp.) 
Makroekonomika (4kp.) 
Transporta loģistika (2kp.) 
Loģistika (2kp.) 
Mazo uzņēmumu veidošana un vadīšana (2kp) 
Produkcijas sadales sistēmu vadīšana (4kp) 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LU  Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes Tirgzinības katedra 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1998 - 2000 
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Mācību centra direktors  
 

Galvenie pienākumi Bankas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultācijas mācību centrs 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1982 – 1988 
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Plānu un finansu pārvaldes priekšnieks 
 

Galvenie pienākumi Speciālistu sagatavošanas plānu izstrāde, mācību iestādes finansēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Augstskolu ministrija 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1974 – 1982 
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

pasniedzējs, 
vecākais pasniedzējs 
 

Galvenie pienākumi Studiju kursu docēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LVU  Ekonomikas fakultāte 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

152 
 

Nozare  Izglītība 

Laika periods 1968 – 1974 
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

laborants, inženieris, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenie pienākumi Uzņēmumu ekonomiskās darbības analīze 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LVU Ekonomikas fakultāte 

Nozare Izglītība 
 

 

Izglītība  
 

 

 

Laika periods 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Dalhausi universitāte, Halifaksa, Kanāda 

Laika periods 1997 – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

maģistrants 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1979 – 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Maskavas Valsts universitāte 

Laika periods 1971 – 1974 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

aspirants 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1966 – 1971 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas fakultātes students 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Papildus izglītība  

Laika periods 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Seminārs “ ES kandidāt valstu ekonomiskā     politika” 
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Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Maltas Universitāte, Gozo, Maltā 

Laika periods 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Seminārs “Banku tēla veidošana” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīga 

Laika periods 1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Individuālais grants  TEMPUS projektā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Mehelēna, Beļģija 
 

Laika periods 1994 – 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

TEMPUS projekts sadarbībā ar Hāgas un Mehelenas augstskolām 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Hāgas (Nīderlande) un Mehelena (Beļģija) augstskolas 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda  

krievu 
  

Citas valodas Latviešu valoda – augstākajā līmenī, angļu valoda – vidējā līmenī 
  

  

Tehniskas prasmes Autovadītāja B kategorijas apliecība 
  

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

  

Citas prasmes Zinātniski pētnieciskā darbība 
Ekonomikas teorija. Uzņēmējdarbība starptautisko kravu transportēšanas jomā. 
 

  

  

Publikācijas 

 

 
 1. Pieprasījuma naudas izteiksmē un tā izmantošana pieprasījuma izmaiņu 

analīzē. 2. 2. LU raksti, Vadības zinātne, 706. sējums. Rīga.: LU, 2006, 81. – 
88.lpp. 

 3. Фактор времени в анализе базисных категорий и принятие 
управленчиских решений. BKI zinātniskā konference, Rīga, BKI, 2006, 256 – 
258.lpp. 

 4. Pieprasījuma likuma un ar to saistīto kategoriju interpretācija. LU raksti, 
Vadības zinātne, 674. sējums. Rīga.: LU, 2004, 128. – 137.lpp. 

 5. Formālā un saturiska pieeja ekonomisko pamatkategoriju analīzē. LU 
RAKSTI, Ekonomika I. 658.sēj., 2003, 91.-100.lpp. 
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Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

Vidējo speciālo mācību iestāžu pasniedzēju semināru vadīšana Ekonomikas teorijā. 
Banku nozares kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmas veidošana. 
Latvijas nodarbinātības dienesta konsultants uzņēmējdarbības uzsākšanā un biznesa 
plāna izstrādē. 
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Europass  
Curriculum Vitae 

 

Personas dati  

Uzvārds / Vārds  Jurgelāne Ingūna  
E-pasts Inguna.jurgelane@cesurajons.lv 

Dzimums Sieviete  

Darba pieredze  

Laika periods 2004. gads – līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Sagatavot mācību materiālus un lasīt kursus “ Investīciju vadība”, “Datorizētā 
grāmatvedības uzskaite” un “ Starptautiskā ekonomika” , „Starptautiskie norēķini”, 
„Grāmatvedība budžeta iestādēs” 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola. Cēsu 4, Valmiera. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2004. g –līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats docētāja 

Galvenie pienākumi Sagatavot mācību materiālus un lasīt kursus "Finanšu grāmatvedība", "Vadības 
grāmatvedība”, 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2004.gads – 2010.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Sagatavot mācību materiālus un lasīt lekcijas kursos "Finanšu grāmatvedība", „ Projektu 
vadība”, „Uzņēmējdarbība”. 

Darba vietas nosaukums un adrese Starptautiskais praktiskās psiholoģijas augstskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2003. g. 10. februāris – 2010.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Regulatora locekle 

Galvenie pienākumi Pārbaudīt un noteikt sabiedrisko pakalpojumu tarifus, grāmatvedības uzskaite 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators, Cēsis, Bērzaines iela 5 

Nozare Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana 

Laika periods 2003.gads – 2010,gads 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju 
saimnieciska rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites 
Valsts Ieņēmumu dienestam 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” 

Nozare Projektēšana 

Laika periods 2004.gads – līdz šim brīdim 
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Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Vadīt nodarbības mācību priekšmetā "Vadības grāmatvedība", kvalifikācijas darbu 
vadīšana, recenzēšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese Finansu un grāmatvedības koledža 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006.g. - 2008. gads,  

Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Sagatavot un vadīt kursu “ Nodokļu konsultants”  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA GROSBUH INVEST, Elizabetes 44-48, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1998.g. 8.janvāris – 2003.gada 1.februāris 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā nodokļu inspektore 

Galvenie pienākumi Pārbaudīt un vadīt datus no nodokļu atskaitēm, deklarācijām 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes reģiona VID Cēsu rajona nodaļa 

Nozare Valsts institūcija 

Izglītība un apmācības  

Datumi (no – līdz) 2003.g. septembris līdz šim brīdim 

Organizācijas nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Iegūtā kvalifikācija Doktorantūras studijas ekonomikā  
  

Datumi (no – līdz) 2000.g. – 2002.g. septembris - jūnijs 

Organizācijas nosaukums un veids LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Iegūtā kvalifikācija saimnieciskās uzskaites, kontroles un analīzes specialitāte, iegūts maģistra grāds sociālajās 
zinātnēs (diploma Nr. 013048) 

Datumi (no – līdz) 1996. g .- 2000.g. septembris – jūnijs 

Organizācijas nosaukums un veids LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Iegūtā kvalifikācija saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes specialitāte. Bakalaura grāds 
sociālajās zinātnēs (diploma Nr. 010634); 

Datumi (no – līdz) 1982. g. -1988. g. septembris - jūnijs 

Organizācijas nosaukums un veids Rīgas Pedagoģiskā skola 

Iegūtā kvalifikācija pirmsskolas pedagogs – psihologs; 

Personīgās prasmes un 
kompetences  

Iegūtas dzīves un karjeras laikā, bet 
nav apliecinātas ar formālu sertifikātu 

vai diplomu 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

 Krievu 

 Prasme lasīt brīvi 
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    Prasme rakstīt labi 

 Prasme runāt labi 

 Angļu 

 Prasme lasīt brīvi 

    Prasme rakstīt labi 

 Prasme runāt labi 

Tehniskās prasmes  

un kompetences  
Datorprasmes, darbs ar īpašu 

aprīkojumu, tehniku utt. 

Datorprasmes: MS Word, Excel, Access, Power piont,  grāmatvedības programmas 
„Apvārsnis”, Tilde, Zalktis un „Kentaurs Pro” 

Autovadītāja apliecība B kategorijas vadītāja apliecība 

Papildus informācija  

Pielikumi Publikācijas 
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 1. Gabrāne I. (2005) Regulation of public services in Latvia and problems 
related in the  
local government. In:  Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 5: Ernesto 
Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija. Šiauliai: Šiaulių universitetas,  
pp. 132–135, ISSN 1648-9098. 

2. Gabrāne I. (2006a) Peculiarities of water and waste water utilities 
regulatory systems in  
Vidzeme region and in the world. In:  Research for Rural Development: 
International scientific  
conference proceedings. Jelgava: Latvia University of Agriculture, pp. 195–201, 
ISBN 9984-784-14-2. 
3. Gabrāne I. (2006b) Regulation of heat supply utilities and the related 
problems in the territories  
of local governments. In: Managment Theory and Studies for Rural Business and 
 Infrastructure Development. Kaunas: Lithuanian University of Agriculture, pp. 
34–35,  
ISBN 9955-448-48-2.  
4. Gabrāne I. (2006c) Regulation of heat supply utilities and the related 
problems in the  
territories of local governments. In: Managment Theory and Studies for Rural 
Business and 
 Infrastructure Development. Tartu: Institute of Economics and Social Sciences, 
pp. 87–98,  
ISSN 1406-4049, ISBN 978-9949-426-11-9. 
5. Gabrāne I. (2006d) Regulatory Systems of Public Utilities in Latvia and 
Other Countries.  
In: Šiuolaikinės tarporganizacinės sąveikos formos viešajame sektoriuje: Mokslo 
darbai.  
Vilnius: Mykolo Romerio University, pp. 42-46, ISBN 9955-19-044-2. 
6. Jurgelāne I. (2009) Public services regulation and prospects in Latvian 
regions. In:  
Globalization and Modern Society Development. Astana: Kokshetau University, 
pp. 191–200,  
ISBN 978-601-206-019-5 

 
Papildus tam publicēts pētījums LPS izdevumā „Logs” Nr. 3 (106) 

2004.gada martā - „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana pašvaldībās”.  

Par promocijas darba saturu ziņots 7 starptautiskās zinātniskās konferencēs: 
1. E. Galvanauskas International Scientific Conference „Economics and Managment: Current 

Issues  
and Perspectives”, Siauliai University. 24–25 November, 2005, Siauliai, Lithuania.  
2. LLU Starptautiskā zinātniskā konference „Zinātne lauku attīstībai 2006”, Latvijas  
Lauksaimniecības universitāte. 19–20 May, 2006, Jelgava, Latvija. 
3. International scientific conference „Managment Theory and Studies for Rural Business 

and  
Infrastructure Development”, Lithuanian University of Agriculture, Faculty of Economics and  
Managment, Department of Business Managment; Kaliningrad State Tehnical University,  
Faculty of Economics, Department of Production Managment. 5–7 October 2006, Kaunas, 
Lithuania.  
4. International scientific conference „Modern Forms of Organizational Interaction in Public 

Sector”, Mykolas Romeris University. 7–8 December, 2006,  Vilnius, Lithuania.  
5. E. Galvanauskas International Scientific Conference „Economics and Managment: Current 

Issues  
and Perspectives”, Siauliai University. 11–12 November, 2008, Siauliai, Lithuania.  
6. International Scientific Conference on Globalization and Modern Society Development 
Kokshetau University. 17–19 December, 2009, Astana, Kazakhstan. 
7. International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD), 5-7. 

Aprill, ASV Dallasa. 
Dalība starptautiskos pētniecības un pieredzes apmaiņas projektos: 
1. Waste management – Zviedrija 2004.gada 06.-30.septembris 
2. Waste management – Polija, 2005.gada 15-23. aprīlis 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds/Vārds Lapetrova Agnese 
E-pasts agnese.lapetrova@va.lv 

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2010.g. aprīlis līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Rektores palīdze – zinātniskā sekretāre 

Galvenie pienākumi Atbalsts Vidzemes Augstskolas (ViA) vadībai vispārējās administratīvās vadības 
īstenošanai un vadības komunikācijas nodrošināšanai, veicinot komunikāciju ViA 
starp vadību un personālu. ViA zinātnes un pētniecības jautājumu koordinēšana un 
administrēšana, zinātnes komunikācijas veicināšana  

Darba vietas nosaukums un 
adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare   Augstākā izglītība un zinātne 

Laika periods 2008.g. jūnijs – 2010.g. marts 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Zinātniskā sekretāra pienākumu veikšana 

Galvenie pienākumi Regulāru pārskatu sagatavošana par ViA akadēmiskā un zinātniskā personāla 
īstenotajiem zinātniskajiem pētījumiem; ViA zinātnisko atskaišu apkopošana un 
iesniegšana atbilstošajās institūcijās; saziņas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, 
Latvijas Zinātnes padomi un tās ekspertu komisijām zinātnes administratīvajos 
jautājumos nodrošināšana; ViA zinātnes jautājumu iekšējās administratīvās 
koordinēšanas veikšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare   Augstākā izglītība un zinātne 

Laika periods 2006.g. februāris – 2010.g. marts 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Rektores palīdze 

Galvenie pienākumi Atbalsts ViA vadībai vispārējās administratīvās vadības īstenošanai un vadības 
komunikācijas nodrošināšanai, veicinot komunikāciju ViA starp vadību un personālu 
(tajā skaitā studentiem) 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare   Augstākā izglītība un zinātne 

Laika periods   2004.g. septembris – 2006.g. janvāris  

Profesija vai ieņemamais 
amats   Biznesa vadības nodaļas vecākā speciāliste 

Galvenie pienākumi Lietišķās komunikācijas starp ViA struktūrdaļām, Biznesa vadības nodaļu un 
studentiem nodrošināšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

  Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare   Augstākā izglītība un zinātne 

Laika periods 2002.g. novembris – 2004.g. maijs 
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Profesija vai ieņemamais 
amats Apdrošināšanas speciāliste 

Galvenie pienākumi Vidzemes reģionālās filiāles un tai pakļauto struktūrvienību savstarpējās sadarbības 
nodrošināšana un veicināšana; polišu aprites Vidzemes reģionā organizēšana; 
konsultāciju sniegšana pakļauto struktūrvienību darbiniekiem 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “ERGO Latvija”, Vidzemes reģionālā fili āle, 
Lāčplēša iela 1, Valmiera 

Nozare Apdrošināšana  

Laika periods 2002.g. aprīlis – 2002.g. novembris 

Profesija vai ieņemamais 
amats Klientu konsultante 

Galvenie pienākumi Uzņēmuma un tā ārvalstu klientu sadarbības veicināšana – piedāvājumu 
sagatavošana un konsultāciju sniegšana ārvalstu klientiem 

Darba vietas nosaukums un 
adrese SIA “EKJU C”, Amatas novads, Cēsu novads 

Nozare Būvniecība 

Laika periods 1998.g. augusts – 2002.g. janvāris 

Profesija vai ieņemamais 
amats Klientu konsultante 

Galvenie pienākumi Klientu piesaiste un apkalpošana; uzņēmuma vizuālās reklāmas sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Alianse – 6”, veikalu tīkls “TEV”, Valmieras filiāle, Stacijas iela 9, 
Valmiera 

Nozare Tirdzniecība 

Laika periods 1997.g. septembris – 1998.g. maijs 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Angļu valodas pasniedzēja  

Galvenie pienākumi Angļu valodas pasniegšana pamatskolu un vidusskolu audzēkņiem 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Lielbritānijas padomes Latvijā angļu valodas mācību centrs, Rīgas iela 27, Valmiera 

Nozare Izglītība 
  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2005.g. septembris – 2007.g. jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 
Maģistra diploms / Iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1997.g. augusts – 2001.g. jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākās profesionālās izglītības diploms / Iegūta sabiedrisko attiecību speciālista 
profesionālā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Vidzemes Augstskola 

  

Profesionālā pilnveide  
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Laika periods 2010.gada aprīlis - maijs 

Iestāde/organizācija University of Tartu (Igaunija)  

Apmācības programma Dalība augstskolu personāla apmācības programmā  

Laika periods 2009.g. augusts 

Iestāde/organizācija Saimaa University of Applied Sciences (Somija)  

Kursi Pieredzes apmaiņas vizīte ar mērķi veicināt starptautiskās sadarbības iespējas 
(studentu/docētāju apmaiņa, dalība zinātniskajos projektos) starp Vidzemes 
Augstskolu un Saimaa University of Applied Sciences 

Laika periods 2008.g. augusts 

Iestāde/organizācija Vidzemes Augstskola 

Seminārs „Cilvēka vadības un motivācijas prasmes”, vad. V.Brēmanis 

Laika periods 2008.g. maijs 

Iestāde/organizācija University College Birmingham (Lielbritānija)  

Kursi Pieredzes apmaiņas vizīte ar mērķi papildināt zināšanas par iekšējās komunikācijas 
nodrošināšanu augstskolu vidē 

Laika periods 2005.g. decembris 

Iestāde/organizācija Europe Direct Valmieras informācijas punkts 

Seminārs „Latvija Eiropas Savienībā – politiskie, ekonomiskie, protokola un etiķetes aspekti”, 
prof.V.Kincāns 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšan
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  C1 
Augstākais 

līmenis C2 
Augstākais 

līmenis  B1 Vidējais līmenis C2 
Augstākais 

līmenis  C2 
Augstākai
s līmenis 

Krievu valoda  B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis A2 Pamatlīmenis B2 Vidējais līmenis A2 
Pamatlīm

enis 

            

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā, teicamas saskarsmes prasmes, spēja un 
vēlēšanās saprast sarunu biedru 

  

Organizatoriskas prasmes Spēja plānot un organizēt savu darbu, iniciēto ideju realizācijas īstenošana 

  

Datora lietošanas prasmes 

- Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, 
PowerPoint) un internetpārlūkprogrammām 

- Zināšanas par grafiskā dizaina programmām (PhotoShop, u.c.) 

  

Citas prasmes Vārdu un vizuālo tēlu kompozīcijas izjūta 

  



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

162 
 

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

Pieredze zinātnisku semināru organizēšanā, dalība Vidzemes Augstskolas Zinātnes 
mēneša koncepcijas izstrādē un mēneša zinātnisko pasākumu nodrošināšanā 

 ViA pieteikuma 7.Ietvara programmas (Seventh Framework 
Programme), apakšprogrammas People projektam Zinātnieku nakts 
(Researcher’s Night) sagatavošana. Zinātnieku nakts ir Eiropas 
Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu 
akadēmija sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajiem 
institūtiem. 
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E I R O P A S  
C U R R I C U L UM  V I T A E  

F O RMĀ T S  
 

 
 
 

PERSONAS INFORMĀCIJA 
 

Vārds, uzvārds  LĀRMANE Daina  
Adrese  Siguldas 9, Valmiera, LV-4200 
Tālrunis  28362255 
E-pasts  Daina.larmane@va.lv 

 

Nacionalitāte  latviete 
 

Dzimšanas dati  22.06.1957. 
 

DARBA PIEREDZE 
  

• Laiks (no – līdz)  No 2001.gada marta  
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai nozare  Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore svešvalodu katedrā, no 2007. gada jūnija programmas “Tulkotājs” direktore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Kursi Angļu valoda tūrisma nozarē, angļu valoda uzņēmējdarbībā, angļu valodā IT nozarē, 
angļu valoda politoloģijas nozarē, tulkošanas teorija, mūsdienu tehnoloģijas tulkošanā. 
Kursu sagatavošana un pasniegšana, studentu konsultēšana, gada projektu vadīšana. 
Studiju programmas izstrāde, sagatavošana licencēšanai, sagatavošana akreditācijai, 
studiju programmas īstenošanas vadība. E-apmācības kursu izstrāde un vadīšana. 

 
• Laiks (no – līdz)  No 1999.gada augusta līdz 2002.gada augustam 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 
• Biznesa veids vai nozare  Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Tālmācības un tālākizglītības projektu vadītāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Tālmācība (nepilna laika studiju) nodaļas izveidošana un studiju uzsākšana, studiju 
procesa organizēšana. Tālākizglītības kursu organizēšana un administrēšana, projektu 
vadība 

 
• Laiks (no – līdz)  No 1993. gada septembra līdz 1999.gada jūnijam 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Madonas pilsētas ģimnāzija 
• Biznesa veids vai nozare  Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Angļu valodas skolotāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs 
 

• Laiks (no – līdz)  No 1981. gada septembra līdz 1993.gada jūnijam 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Valkas 1.vidusskola 

• Biznesa veids vai nozare  Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Angļu valodas skolotāja, direktora vietas izpildītāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs, skolas darba vadīšana 
   

 
IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA 

 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

164 
 

• Laiks (no – līdz)  No 2007. gada septembra 
• izglītības organizācijas nosaukums   Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, doktorantūra 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Vispārīgā valodniecība, lietišķā valodniecība 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums   

 
• Laiks (no – līdz)  2005.g. janvāris – 2006.g.janvāris 

• izglītības organizācijas nosaukums   Ventspils augstskola, tulkošanas un terminoloģijas studiju fakultāte 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Teksta analīze un tulkošana, tulkojumzinātnes vēsture, mūsdienu latviešu valoda un 

terminoloģija, starpkultūru saskarsme 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  Maģistra profesionālais grāds tulkošanā un terminoloģijā 
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt) 
 50 kredītpunkti (75 ECTS) 

   
• Laiks (no – līdz)  No 1976. gada septembra -1981.gada jūnijam 

• izglītības organizācijas nosaukums   Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Angļu valodas gramatika, fonētika, leksika, valodas vēsture, aizrobežu un latviešu 

literatūra, tulkošanas metodika un prakse, pedagoģija, psiholoģija, angļu valodas 
mācīšanas metodika 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  Filologs, pasniedzējs, tulks 
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt) 
  

 
 

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS 

  

• Laiks (no – līdz)  No 1991.gada  
• Organizācijas nosaukums  LATE ( Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija) 

• Statuss organizācijā  biedre 
 
 

NOZĪMĪGĀKĀS PĒDĒJO GADU 
PUBLIKĀCIJAS 

  

  „Polisemantisko vārdu izpratnes nozīme svešvalodu apguvē: situācijas izpēte 
specialitātes svešvalodas kursā Vidzemes Augstskolā” 6. starptautiskā zinātniskā 
konference „ Valodu apguve-problēmas un perspektīva” Liepājā, 2008. 
„Mastering Bilingual terminology in ESP classes: a Tool and an Objective”. 
(“Bilingv ālās terminoloģijas apguve angļu valodas speciāliem nolūkiem 
nodarbībās: līdzeklis un mērķis.” 
Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas Zinātnisko rakstu krājumā Nr.5. 2006. 
g. 

 
SPĒJAS UN KOMPETENCES 

 
 

Dzimtā valoda  Latviešu 
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SOCIĀLAS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

 Labas saskarsmes spējas, ilgstošā skolotāja, pasniedzēja darbā attīstītas prasmes 
saprast audzēkņus un kolēģus. 

 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 

KOMPETENCES  

 Vadītāja prasmes esmu ieguvusi vadot skolas kolektīvu ar 80 skolotājiem un 1000 
skolēniem, Grupu un projektu vadīšanas iemaņas attīstītas, izveidojot tālmācības nodaļu 
Vidzemes augstskolā 

 

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES   Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office, TRADOS SDL 2007.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs   

Angļu  C2 Profesionāls 
lietotājs 

C2 Profesionāls 
lietotājs 

C2 Profesionāls 
lietotājs 

C2 Profesionāls 
lietotājs 

C1 Profesionāls 
lietotājs 

Franču  A2 Pamatlīmenis  B1 Vidējais līmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis 

Krievu  C2 Profesionāls 
lietotājs 

C2 Profesionāls 
lietotājs 

C2 Profesionāls 
lietotājs 

C2 Profesionāls 
lietotājs 

C1 Profesionāls 
lietotājs 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

166 
 

 Curriculum Vitae 
  

1.Uzvārds    Leščevica  

2. Vārds Maira 

3. Dzimšanas gads 1968 

4. Tautība Latvijas 

 

5. Izglītība  
 

  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 2001-2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātņu doktors Ekonomikā, Nr.0003 
 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Doktorantūras programma 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1991-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu maģistrs, Nr. 000043 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Maģistra programma 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1986-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomists organizators 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Bakalaura programma 

 
  

6. Kursi, papildus izglītība un projekti  

Iestāde  Kursa, projekta nosaukums Datums: no - līdz 
Jelgavas dome un 
Jelgavas PIC 
projekts 

Apmācību kursa vadība topošajiem uzņēmējiem 
par savas uzņēmējdarb ības sākšanu 

2007. gada janvāris – 
maijs 

RAPLM Konsultācijas Latvijas SVID analīzes izstrādē un 
Nacionālā Att īstības plāna izstrādē, projekts 

2006. gada janvāris – 
2006. gada maijs 

LPS Konsultācijas Att īstības stratēģiju izstr ādei 2007.-
2013. gadam Jelgavas rajona pašvaldībai, Ogres 
rajona pašvaldībai un Cēsu pilsētas domei, 
projekts 

2006. gada janvāris – 
2006. gada oktobris 

Jelgavas dome un 
Jelgavas PIC 

Rokasgrāmatu izstrāde Jelgavas domes un Jelgavas 
PIC vajadzībām. Rokasgrāmatas studentiem un 
kursu vadītājiem „Pieci soļi līdz savam 
uzņēmumam” , projekts 

2006. gada janvāris – 
2006. gada oktobris 
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VA „M ājokļu 
aģentūra” 

Interreg III B projekta „Bijušo militāro teritoriju 
reintegrācija kā pārmaiņu iespēja reģionālajā 
attīstībā” konceptuālā ietvara izstrāde un kopīgas 
izpratnes panākšana, projekts 

2005. gada decembris – 
2006. gada janvāris 

VA „M ājokļu 
aģentūra” 

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) , projekts 

1.11.2004 - 4.03.2005 

LBKA un EM EM projekts. Zin ību diena uzņēmējiem semināra 
vadīšana; Reģionālās Zinību dienas uzņēmējiem, 
2005, projekts 

2005. gada septembris - 
decembris 

LTRK un EM EM projekts. Semināri par ES likumdošanas 
prasībām un ieteikumiem to turpmākam darbam 
ES. Semināru vadīšana pa visu Latviju 

2004. gada novembris - 
decembris 

LBKA un EM EM projekts. Komercdarb ības uzsākšana. 
Bukleta, brošūras un portāla izstrāde EM vajadzībām 

2004. gada jūnijs – 
septembris 

LPS Phare projekts “Institutional development, regional 
development agency capacity building, Phare 
2002 project preparation facility”. Konsultācijas 
projekta pieteikumu izstrādē 

2004. gada maijs – 
jūlijs. 

EM un 
Daugavpils dome 

Daugavpils Biznesa un Inovāciju centrs. Projekta 
realizācija, Tirgus analīze, semināru organizēšana un 
vadīšana 

2003-2004 

EM un Rēzeknes 
dome 

Rēzeknes biznesa centra (RBC) izveidošana. Phare 
projekts. Darba uzdevums - Izstrādāt un ieviest RBC 
un tā koncepciju 

2003 

Sabiedriskā 
organizācija SOS 
BALTIJA 

SO Tirgus pētījums par naudas līdzekļu 
piesaistīšanu labdarībai Baltij ā. 

2002 - 2003 

EM Kandavas Sociālās Palīdzības centra pilotprojekta 
novērt ēšana. EM projekts. Kandavas un Bebru 
novados veikta respondentu aptauja, veikta datu 
apstrāde, analīze un interpretācija 

2002.gada oktobris – 
2003.gada maijs 

LU Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultātē apmācību kurss Jaunākās pētījumu 
metodes vadības un ekonomikas zinātnēs. Kursa 
laikā darbs pie doktora disertācijas datu apstrādes un 
analīzes 

2002.gada februāris – 
2002.gada maijs 

EM Doktora disertācijas pētījuma ietvaros izstrādātas 
aptaujas anketas, apkopoti un analizēti dati. 
Intervijas  ar mērķa grupas dalībniekiem 

2002.gada februāris – 
2002.gada maijs 

EM Projekta ietvaros organizēta investīciju projektu 
novērtēšanas sistēmas izstrāde; sagatavota 
novērt ēšanas rokasgrāmata; apmācīti VOVAA 
darbinieki . Valsts obligātās veselības apdrošināšanas 
aģentūras apmācība investīciju projektu novērtēšanā 

2001 
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EM un LM 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. 

2000.gada jūlijs – 
2002.gada jūlijs 

Dānijas 
konsultantu firmu 
Execon DOR 
Management A/S, 
Denmark. 

Apmācību vadīšana un piedalīšanās apmācībās. 
Projekta vadīšana. Projektā “Business Development 
Project Electronics Industry 

2000.gada februāris – 
2001.gada jūnijs 

EM un LM Projekts Valsts Veselības apdrošināšanas 
aģentūras (VOVAA) darb ības jaudas 
stiprin āšana. 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 m ācību vajadzību noteikšana 
un analīze, un sagatavots priekšlikums ilgtermiņa 
personāla apmācības plānam. 

2000.gada marts – 
2001.gada maijs 

EM un Somijas 
konsultantu firma 
Executive 
Partners Group 
OY, Finland 

Konsultācijas un uzņēmuma analīze, plānošana 
mārketinga jautājumos. Projektā darbs 

2000.gada oktobris – 
2001.gada janvāris 

IZM 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 iekš ējām vajadzībām 

1999.gada oktobris – 
2000.gada oktobris 

Biznesa Vērtētāju 
asociācija. 

Apmācība Sertificētiem Latvijas Biznesa 
Vērtētājiem, Sertifikāts 

1999 - 2000 

LM un EM Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras (VSAA) 
darbinieku apmācība. Projekta gaitā izstrādāta un 
novadīta apmācības programma par tēmu "Biznesa 
plāns - novērt ējums - uzraudzība - kontrole - 
vadīšana" 

1999.gada augusts- 
septembris 

LBKA Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas organizēta 
un apgūta apmācība par Apmācību vajadzību 
noteikšanu. 

1999. gada jūnijs- 
augusts 
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RTU Tālmācības 
studiju centrs 

Tālmācības kursa izstrāde kopā ar RTU 
Tālmācības studiju centru “Biznesa Plānošana 
Br īvam Tirgum”  (latviešu un angļu valodā) 

1998 - 1999 

RAMBOLL, 
Dānija 

Latvijas uzņēmumu atlase un analīze; apmācību 
programmas veidošana un pasniegšana pārtikas 
pārstrādes nozarē. Biznesa attīstība Austrumeiropā 
(pārtikas nozare) 

1998-1999 

Latvijas 
Komercbanku 
asociācija 

Kursi Learning About Open Learning (pirmie 
Latvijā), kuru laikā tika apgūts Tālmācības un Brīvās 
jeb Atvērtās mācības metodika un pielietošana 
speciālu mācību kursu veidošanai. Sertifikāts. 

1999.gada oktobris – 
2001.gada maijs 

GFA – IMC, 
Vācija 

Konsultācijas privatizētiem uzņēmumiem: 
uzņēmuma  vadība, mārketings, kvalitāte, finanses, 
biznesa plānošana, investīciju piesaiste. 
TRANSFORM Konsultācijas privatizētiem 
uzņēmumiem 

1997-1999 

LTRK Starptautiskais seminārs “Profesionālā 
tālākizglītība – uzņēmējdarb ību veicinošs 
faktors”.  Piedalīšanās seminārā - Moderatora 
darbs pie faktoru formulēšanas un informācijas 
apkopošanas 

1998. gada 
10.septembris. 

Dānijas 
Tehnoloģiskais 
Institūts (DTI)  

Organizēta un apgūta apmācība Latvijā, Ražošanas 
plānošana un loģistika. Sertifikāts 

1998. gada novembris  

Zemkopības 
ministrija 

MEGAPESCA projekts Pārtikas Kvalitātes vadība, 
Konsultācijas Kvalitātes vadībā un HACCP 
plānošana un ieviešana Latvijas Pārtikas pārstrādes 
uzņēmumos 

1998. gada oktobris 
līdz 1999. gada marts 

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 Sertifikāts 

1998. gada marts 

Tehniskā 
sadarbība Latvija-
Vācija (GTZ) 
LUSO 
CONSULT 
GmbH, Hamburg 
(Vācija) 

“M ērķa Orientēta Projekta Plānošana” (MOPP) -  
"Goal oriented project planning" (GOPP), sertificēts 
moderators. Sertifikāts. 2 līmeņi 

1998. gada janvāris un 
oktobris 

Helsinki 
University 
Knowledge 
Services Ltd, 
Somija 

Pārtikas nozares analīze, uzņēmumu analīze; 
attīstības plānu izstrāde; investīciju projektu 
analīze; konsultantu apmācība. PHARE SME 
Project 3rd and 4th phase 

1997-1998 

European Small 
Business 
association 

27th European Small Business Seminārs “Change & 
Innovation: The Challenge for Small Firms”, 
Rhodes, Greece 

1997. gada 17.-19. 
septembris 
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ZM un EM ALIMENTA Projekts, Apmācību programma 
Agrorūpnieciskajiem uzņēmumiem Latvijā: 
• Pārtikas ražošanas vadīšana; 
• Pārtikas kvalitāte un kontrole, HACCP; 
• Pārtikas pārstrādes Mārketings; 
• Finansu vadība; 
• Personāla vadīšana 

1997 

PA Consulting 
Group Diseldorf 
(Vācija) 

Personāla vadības programma uzņēmumu 
vadītājiem 

1997. gada oktobris 

Trondheima, 
Norvēģija 

“Mikrokredīti sievietēm un Skandināvijas un citu 
Eiropas valstu pieredze” konference un seminārs 

1996 

CER Center for 
Small Business 
Counselling, 
Education and 
Research 
(Zviedrija)  

Vadības Konsultāciju apmācības programma 
“Strat ēģiska Biznesa attīstība”, Sertifik āts 

1995. gada augusts – 
1996. gada maijs 

The Black Sea 
University 
(Rumānija) 

“Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība” konference un 
seminārs (dalībnieki no Austrum- un Rietumeiropas) 

1995. gada 30. jūlijs 
līdz 5. augusts 

Viru pagasta 
padome (Igaunija) 

“Viru pagasta sieviešu uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas. Iespējamais atbalsts” konference  

1995. gada oktobris 

Teeside Training 
and Consultancy 
enterprise 
(Apvienotā 
Karaliste), 
Kopīgā 
Rūpnieciskā un 
komerciālā 
apmācības 
programma 
(JICAP) 

Vadības apmācība un prakse vidējiem un lieliem 
uzņēmumiem (Anglija)  

1994. gada septembris-
oktobris. 

British Council 
(Latvija) & 
Springboard 
Consultancy 
(Apvienotā 
Karaliste) 

Personīgās Attīstības Programma 1994 

Durham 
University 
Business School 
(Apvienotā 
Karaliste) 

Specializēta Apmācību Programma Apmācību 
vadīšanā MVU sektoram 

1993/1994. gadā 6 
nedēļas 

Durham 
University 
Business School 
(Apvienotā 
Karaliste) 

Specializēta Apmācību Programma Vadības 
konsultāciju (Management Consultancy) vadīšanā 

15 nedēļas 1993. gadā 
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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 

06.01.93 – 06.04.93 

The University of 
Western Ontario 
(Kanāda) 

“Biznesa plānošana un vadība”  

Biznesa administrācijas skolas kursi 
1991 

 

7. Valodas  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīša
na 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Labi 

Dāņu valoda   Labi  Vidēji  Vāji  Vāji  Vāji 
  

8. Citas iemaņas Autovadīšanas prasme 
Traktoru un kombainu vadīšanas prasme (ar un bez piekabes) 
Datorprasmes 

9. Citas kvalifikācijas Pedagogs (bērniem un pieaugušiem) 
Mašīnadītājs 
Kulinārs, konditors 

10. Patreizējais ieņemamais 
amats 

 

Darba vietas nosaukums Vidzemes ausgtskola 
Amata nosaukums Docents, Maģistra programmas direktore 
Galvenie pienākumi Akadēmiskais, administratīvais un pedagoģiskais darbs 
  
Darba vietas nosaukums SIA DEPO DIY 
Amata nosaukums Attīstības un apmācību nodaļas vadītāja 
Galvenie pienākumi Darba procesu aprakstu izstrāde un ieviešana, kursu un semināru 

vadīšana 
11. Nostrādātais laiks šajās 

darba vietās 
No 2005 

12. Darba pieredze  
Datums: no - līdz 1997-2006 
Darba vietas nosaukums SIA BIZNESA KONSULTANTU GRUPA BKG 
Amata nosaukums Konsultants, Moderators, Pasniedzējs, Mācību centra vadītāja 
Galvenie pienākumi Kursu vadīšana. Organizātorisks darbs. Projektu vadība, 

Moderācija, Mērķa orientētu projektu plānošana (MOPP), 
Veiksmīga uzņēmējdarbība, Starptautiska projektu vadība, Klientu 
apkalpošana, Pārdošanas loma biznesā, Mārketinga vadība, u.c. 

Datums: no - līdz 1994-1996 
Darba vietas nosaukums Rīgas UAC 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

172 
 

Amata nosaukums Vadības konsultants, apmācību procesa vadītājs 
Galvenie pienākumi Kursu vadība 
Datums: no - līdz 1991-1994 
Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Amata nosaukums Lektors 
Galvenie pienākumi Lekciju un praktisko nodarbību sagatavošana un vadīšana 
 
 

13. Zinātnisko un citu publikāciju, dalības konferencēs, semināros un projektos saraksts 
 

Zinātniskās publikācijas 

1. 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 (Russia): Kaliningrad university, 2004, p. 35 - 46. 

2. 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.- p. 60 – 69 (with co-author). 

3. 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, p.390. – 393. 

4. Linkage between rural entrepreneurship success and failure and cooperation. 
// Proceedings of the Latvia University of Agriculture Nr. 6 (301), 2002.- p. 74 – 81. 

5. 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). 

6. Rural Entrepreneurship Success Determinants. // Jönköping International 
Business School, Jönköping University, Eksjö Summer Institute (proceedings).- 
2002.– 22 pages. 

7. Factors in the Success and Failure of Business Activities. // Humanities and 
Social sciences Latvia, 1(30), University of Latvia, 2001. - p. 130-140. 

8. 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.- p.99 – 102. 

9. Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK 
experience. // International Scientific Conference “Agriculture in Globalising World”. 
– Tartu (Estonia): Estonian University of Agriculture, 2001.- p.281 – 288. 

10. Science and education significance at the beginning of 21 century in 
Europe and Latvia. // 2. World Latvian Scientists congress, Section Humanitarian 
science.- 2001.- p.177 – 178. 

Publikācijas citos izdevumos: 
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1. Attiecības uz mūžu!?... // žurnāls „Biznesa Psiholoģija”, 2007.gada aprīlis/maijs, 
4 lpp. 

2. Atlūguma stāsts: speciālista komentārs. // žurnāls „Biznesa Psiholoģija”, 
2006.gada decembris, 2007.gada janvāris, 1 lpp. 

3. Kāpēc man vajag kooperatīvo sabiedrību. // Informatīvais materiāls, 800 
eksempl., 2002, 6 lpp. (ar līdzautoriem) 

4. Izdales materiāli aprobācijas semināram “Kooper ācija un veiksmes faktori 
uzņēmējdarb ībā”.  // LLKC biroju vadītāju un centrālā biroja vadības un vadošo 
speciālistu apmācības materiāli.- 2002, – 35 lpp. 

5. Cīņa par dzimumu vienlīdzību jeb vienkārša pašapliecināšanās // Izglītība un 
kultūra, raksts par Zviedrijas Starptautisko zinātnisko konferenci “Women in the Life 
Sciences: Tools for Successful Research Careers”.- 2002 10 lpp. 

6. Recenzija Prof. Ķeniņa Kinga grāmatai “Ātr āk, augstāk, tālāk” .- // Lauku 
Avīze, 2002, 2 lpp. (ar līdzautoru). 

7. Jaunums biznesa projektu plānošanai: pirmais latviešu multimēdiju un 
Interneta tālmācības kurss “BPOM”. // Starptautiskā konference “Forum 99’”, 
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas un Latvijas universitātes pašvaldību 
un projektu vadības valsts mācību centrs.- 1999, 2 lpp. (ar līdzautoriem). 

8. Uzņēmējdarb ības atbalsta centru (UAC) nozīme lauku biznesa attīstībā. // 
Starptautiska konference “Ekonomiskā izglītība pārejas periodā (problēmas un 
risinājumi)”, 4. sekcijas ziņojumi “Ekonomiskā izglītība laukiem”.- Rīga, 1995.- 2 lpp. 

9.  “Muitas noteikumi”,  LLU, 1993, red.doc. J. Kaktiņš, 20 lpp. 

10. “K ā panākt preces pievilcību” , Labrīt, 1994.g. 15.jūlijs, 7 lpp. 

11. “Kā atrast informāciju par tirgu jauna produkta ieviešanai”,  Labrīt, 
1994.g. 30.jūnijs, 5 lpp. 

 

Piedalīšanās un referāti 5 nacionālās un 14 starptautiskās zinātniskajās konferencēs: 

1.  “Sadarbības piemērotākā forma lauku uzņēmējiem”,  uzstāšanās konferencē 
“Kooperatīvi – izaicinājumi un perspektīvas”, ko organizē LHZB, kā arī darba grupas 
vadīšana par tēmu “Mūsdienu kooperācijas iespējas”, 2004.gada 14. oktobrī. 

2. “New multidisciplinary challenges in modelling the business environment”, 
starptautiska konference, Ventspilī, organizē Ventspils augstskola, piedalīšanās 
diskusijās, darba grupā – “Specific needs of Baltics for business modelling”, 
2004.gada 2.augusts. 

3. “Aspects of Women Entrepreneurship”, uzstāšanās Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu starptautiskajā sadarbības projektā “From micro-credit project to resource 
centres for women”, ko sponsorēja Ziemeļvalstu ministru padome, Rīgā, LU, 2003. 
gada 24. – 25. februāris.  

4.  “Rural Entrepreneurship Success Determinants”, Jönköping International 
Business School, Jönköping University, Eksjö Summer Institute, 10. – 16. jūnijs, 
2002. 

5. “Rural Development and Rural Entrepreneurship in Latvia”,  Eirokonference, 
“European Integration, Regional Convergence, Location of Industrial Activity and 
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Labour Market Adjustment”, raksta prezentācija un aizstāvēšana, Jasi, Rumānija, 
2002, 9. – 13. oktobris. 

6. Tika prezentēts stends par tēmu “Cooperation as Success and Competitiveness 
Factor in Rural Entrepreneurship in Latvia” , Starptautiskajā konferencē 
“Landwirtschaftliche Unternehmen in der Transformation: Parallelen und Divergenzen 
in den neuen Bundesländern, Polen und Ungarn” (Agricultural Enterprises in 
Transition: Parallels and Divergences in Eastern Germany, Poland and Hungary), ko 
organizēja Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (Vācija, Halle), 
2002.gada 29. – 30. septembris. 

7. Kooperācijas kustības attīstības aģentūras un kooperatīvu apmeklējums 
Zviedrij ā. Intervijas 2002. gada 17.jūnijs, case studies un uzstāšanās izbraukuma 
seminārā 2002.gada 18.,19.jūnijs. Intervija ar Birgittu Wibergu (Kooperācijas kustības 
aģentūras konsultante) par sociālās ekonomikas nozīmi Zviedrijas un Latvijas attīstībā, 
2002.gada 20.jūnijs. 

8. “Lauku uz ņēmējdarb ības veiksmi ietekmējošie faktori” . Darbs prezentēts 
plenārsēdē, starptautiskajai zinātniskajai konferencei “Lauku attīstības iespējas un 
risinājumi XXI gadsimta sākumā”, LLU EF, 2002.gada 18.,19.aprīlī. 

9. Piedalīšanās kopā ar Ņ.Rakstiņu, ZM Lauku attīstības departamenta direktori, 
pasākumā LLU “Par kooperācijas attīstību Latvij ā”,  ko organizēja LLU 
Lauksaimniecības fakultāte, 2002.gada aprīlī. 

10. Uzstāšanās Active Participants Panel - sekcijā “Tools for Successful 
Scientific project presentation”, Piedalīšanās Eiropas konferencē “Women in the 
Life Sciences: Tools for Successful Research Careers”, www.ki.se/wistool. Stokholmā 
(Zviedrijā), 2001. gada 2.-4. decembrim.  

11. Piedalīšanās koferencē un debatēs “Latvijas administrat īvi teritori ālā 
iedalījuma projekta nosacīti 102 vietējās pāsvaldībās realizācijas problēmas” 
2001. 23.novembris. 

12. Mazās Darba grupas vadīšana un prezentācija par tēmu 
“Uzņēmējdarb ības vide Latvijā, Zemgalē” , kopā ar M. Krūzmētru un B. Rivžu 
“Pētījumi un prakse”, 2001. gada 9.novembris. 

13. Uzstāšanās sekcijā “Vadībzinātnes”, darbs sekcijā – humanitārās zinātnes – 
tēzes par tēmu “Zin ātnes un izglītības loma 21.gs.sākumā Latvij ā un Eiropā”,  2. 
Pasaules Latviešu Zinātnieku kongresam, 2001. gada 13.-15. augusts. 

14.  Pētījuma prezentācija stendā “Searching for Rural Entrepreneurship 
development solutions – UK experience”, Starptautiskā Zinātniskā konference 
“Agriculture in Globalising World”,  Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, Tartu 
(Igaunija), 2001.gada 1.,2.jūnijā.  

15.  “Lauku uzņēmējdarb ības attīstības risinājumu meklējumi – Anglijas 
pieredze”, Baltijas valstu un Polijas Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas 
fakultāšu un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas starptautiskā 
zinātniskā konference “Lauku attīstības problēmas un risinājumi”, 2001. gada 5.,6. 
aprīlī. 
16. “The Organization for Economic Co-operation and Development”, The 

Baltic Rim Economic Forum. Foreign Direct Investment Promotion, Rīga, 
Starptautiska konference, 1997. gada 24. – 26. novembris. 
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17. Izmaiņas & Jaunumi: Pārmaiņas mazās firmās, 27th EUROPEAN SMALL 
BUSINESS SEMINAR “Change & Innovation: The Challenge for Small Firms”,  
Rhodes, Grieķija, 1997. gada 17. – 19. septembris. 

18. Seminārs “Reģionālās attīstības politika” , LR Vides Aizsardzības un 
Reģionālās attīstības ministrija, 1996. gada, 16. – 18. janvāris. 

19. “Uzņēmējdarb ība Latvij ā un ekonomiskā sadarbība Baltijas jūras 
reģionā” , piedalīšanās konferences organizēšanā, vadīšanā, debatēs un preses 
konferencē, Starptautiska konference Rīgā,.1995. gada 20. – 22. septembris. 

 
 
Līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā un projektos 
 

1. Rokasgrāmatas izstrāde „Pieci soļi līdz savam biznesam”. Rokasgrāmatas 
klausītājiem un pasniedzējiem, Jelgavas domes un Jelgavas PIC pasūtījums, 2006 
2. “K ā uzsākt komercdarb ību?” , izglītojošās brošūras, informatīvā bukleta un 

portāla www.mazaisbizness.lv informatīvās bāzes izgatavošana, EM ministrijas valsts 
pasūtījums, EM 2004/49, 2004. 
3. “Korporat īvās sociālās atbildības komunikācija” darba grupas vadība, LTRK 

un Amatniecības kameras organizētā starptautiskā konference “Korporatīvās Sociālā 
atbildība”, Rīgā, 2004.gada 3.novembrī. 
4. “Biznesa plānošana brīvajam tirgum” (Business Planning For Open Market), 

Kā uzsākt veiksmīgi savu biznesu, Latvijas pirmā tālmācības kursa koncepcijas 
izstrādes vadītāja un līdzautore, RE: ETF/97/VET/0080 – BPOM, PHARE 
programma, 1997 – 2005. 
5. “Lauku uz ņēmējdarb ības veiksmes vai neveiksmes saistība ar kooperāciju” , 

Latvijas Lauksaimniecības un lauku attīstība ES Jaunās lauku attīstības politikas 
nosacījumos.LZM pētniecības projekts 01. 0013. 1, 2001-2002. 
6. “Lauku sieviešu resursu centru izveidi Baltijas valstīs”, piedalīšanās projekta 

pieteikuma izstrādē un realizācijā ES Interreg, kopā ar prof. B.Rivžu un M. 
Krūzmētru, 2004/2005. 

 
01.06..2011.    Maira Leščevica 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Agita Līviņa (bij. Šļara) 

E-pasts Agita.Livina@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Akadēmiskā prorektore (2005.g.-2011.g. februāris), maģistra studiju programmas direktore 
(2004.g.līdz 2007.g.), asoc. profesore (kopš 2007.g.) Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē 
Docente no 2004-2007; Lektore no 2001-2003 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs saistīts ar studiju un zinātniskā darba organizāciju augstskolā. 
Akadēmiskais un zinātniskais darbs: studiju kursu vadīšana Tūrisma organizācija un vadības 
bakalaura 3., 4kursa studentiem, Biznesa vadības 3. vai 4. kursa studentiem un Tūrisma 
stratēģiskās vadības, Sociotehnisku sistēmu modelēšanas un Biznesa vides vadības 
maģistrantiem, studentu pētniecisko darbu vadība un zinātniskie pētījumi par ilgtspējīgu 
attīstību, teritorijas attīstību un vietas mārketingu, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, reģionālā ekonomika un reģionālā plānošana, 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 
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Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana pasaules ekonomiskajā ģeogrāfijā, Latvijas ģeogrāfijā, 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 
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Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšan
a 

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  
(2007-2009, Vides ministra rīkojums) 
Latvijas tūrisma izglītības asociācijas valdes locekle kopš 2005. gada 
2008. gadā konkursa „Dikļu pils parks-tūristiem” vērtēšanas komisijas locekle 
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), Kiprā Kipras Tehnoloģiju  
Universitātē, tūrisma aģentūrā Ascot (2010) 

  

Organizatoriskās prasmes  Vidzemes Augstskolas Satversmes 2005.-2010 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 biosfēras rezervāta 
un Vidzemes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences organizēšana 2006., 2008. un 
2010. gadā.  

2010. gadā starptautiskās zinātniskās komitejas vadītāja 3. Vidzemes Augstskolas un Dabas 
aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konferencē „Solutions on 
Harmonizing Sustainability and Nature Protection with Socio-Econmic Stability”. 
2010.g. ikgadējā ATLAS konferences „Mass Tourism vs. Niche tourism” sekcijas Tourism 
destinations vadītāja Kiprā, Limasolā 

  

Tehniskās prasmes Eksperte Valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte”(2010) 
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 publikācijas 
  

 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

179 
 

1. Līviņa A. 2011. Faktori vietas identitātes un vietas zīmola pēctecībai un izmaiņām laikā. 158.-159.lpp.// 
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātnes. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011, 508 lpp. 
(Elektronisks tēžu krājums 
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%2
0tezes.pdf) 

2. Co-author. 2010. Insufficient financing of the Gauja national park-reason for new operational  
3. findings and approaches. In: Solutions on harmonizing sustainability and nature protection with socio-

economic stability (ed. Līviņa A.). Vidzeme University of Applied Sciences. Pp.19-26. 
4. Co-author. 2010. National parks management approaches and parks financing principles: practical 

findings. In: Goosen, M., Elands, B., Marwijk, R. Van (eds.). 2010. Recreation, tourism and nature in 
changing world. Proceedings of the fifth international conference on Monitoring and Management of 
Visitor Flows in recreational and protected areas, May 30 –June 3, 2010 Wageningen, The Netherlands. 

5. Līviņa A.  2010. Auto-moto tūrisms. A.Klepers, J.Kalnačs (red.) Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera, 
Vidzemes Augstskola, 94.-99.lpp. 

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

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

8. Co-author. 2008. 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. 

9. Co-author. 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 

10. Co-author. 2008. 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 

11. Co-author. 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.  

12. Co-author. 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. (CD formātā) 

13. Co-author. Latvia Tourism: Decisive Factors and Tourism Development//Tourism in the New Europe. The 
Challenges and Opportunities of EU Enlargement. Ed. Hall D., Smith M., Marciszweska B. –CAB 
International 2006 

14. Strategic planning approach in sparsely populated local municipalities: (case of Latvia).//Studia Regionalia 
Volume 18. New Members-New Challenges for the European Regional Development Policy. Ed. 
Markowski T., Turala M. –Warszawa: Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and 
Regional Planning, 2006 

15. Lack of Integrated competences in regional and local planning// Annual proceedings ICTE in Regional 
Development. –Valmiera: Vidzeme University College, 2005, pp.1-7. 

16. Co-author for regional chapter. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/05. Rīcībspēja reģionos. –Rīga: 
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2005 

17. Core competences in evaluation system of local planning//The 6th International Conference on the Baltic 
Studies in Europe. The Baltic Way in Europe. Revolution and evolution. - Valmiera, June, 2005, 76. lpp. 

18. Sakrālā tūrisma informatīvā un telpiskā pieejamība Latgalē// III. Latvijas ģeogrāfijas kongress. Latvijas 
ģeogrāfija Eiropas dimensijās. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. – 73. -75. lpp  

19. Personality role in socio economic program implementation in rural areas//International scientific 
conference on “Use of local and regional factors in social-economic activation of rural areas” proceeding. – 
Polija: Ščecinas Lauksaimniecības Universitāte, 2002. 

20.  
21. Possibilities of the increasing impact of development planning on rural municipalities in 

Latvia//7th Baltic –Nordic conference in Ystad, 2002, 8 p. (with co-author) (Electronic format on 
web.nordregio.se; CD). 

22. Diversification of rural economies on all decision making levels//Estonian Agricultural University 
international scientific conference “Agriculture in globalising world” proceeding. – Tartu: Tartu 
Lauksaimniecības universitāte, 2001. –lpp. 272-280. 
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Curriculum Vitae  

Personas dati  

Uzvārds / Vārds Ligita Melece 

E-pasts Ligita.Melece@va.lv; Ligita.Melece@lvaei.lv 

Nacionalitāte Latviete 

Dzimšanas datums 13.03.1950. 

Dzimums Sieviete 

Darba pieredze  

Laika periods 2010. - pašlaik 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docente 

Galvenie pienākumi Kursa „Kvalitātes vadības sistēmas” īstenošana (2 k.p.); gada 
projektu, bakalaura un maģistra darbu vadība un recenzēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1990. - pašlaik 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītāja, vadošā pētniece, 
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja 

Galvenie pienākumi Zinātnisko un lietišķo pētījumu projektu vadība un izpilde, 
zinātniskā darbība (zinātnisko publikāciju sagatavošana, 
prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās konferencēs u.tml.); 
institūta zinātniskās darbības organizēšana un dalība institūta vadībā. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, Struktoru ielā 14, LV-
1039, Rīga, Latvija 

Nozare Pētniecība 

Laika periods 12.1986. – 03.1990. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Galvenā agroķīmiķe un zinātniskā sekretāre 

Galvenie pienākumi Zinātniskā darba organizēšana apvienībā. Mēslojuma un pesticīdu 
lietošanas efektivitātes pētījumi un lauka izmēģinājumi intensīvajā 
augkopībā; zinātniskā darbība (publikāciju sagatavošana, 
konsultācijas un lekcijas). 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valsts zinātniskā un ražošanas apvienība “Ražība”, Struktoru ielā 
14a, Rīga 

Nozare Pētniecība 

Laika periods 04.1972. – 12.1986. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Laborante, no 1981. gada jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
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Galvenie pienākumi Pētījumi un lauka izmēģinājumi, publikāciju sagatavošana, 
uzstāšanās konferencēs, lekcijas lauksaimniekiem un kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos, apmācības un konsultācijas. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vissavienības augu aizsardzības institūta Baltijas filiāle, Lielvārdes 
ielā 36/38, Rīga, Latvija, LV-1006 

Nozare Pētniecība 

Izglītība  

Laika periods 09.2002. – 05.2004. 

Piešķirtā kvalifikācija Dr.oec. - Ekonomikas doktora zinātniskais grāds Agrārajā 
ekonomikā 

Galvenie mācību 
priekšmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes 

Promocijas darbs „Kvalitātes vadība un tās ekonomika pārtikas 
ražošanas primārajā un sekundārajā sfērā”. 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultātes 
doktorantūra, Jelgava, Latvija 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā 

klasifikācijas sistēmā 

ISCED 7 

Laika periods 09.1969. – 06.1976. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs 

Galvenie mācību 
priekšmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes 

Bioloģija un ķīmija, piemēram, mikrobioloģija, botānika, bioķīmija, 
organiskā ķīmija, biofizika u.tml. 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

LU Bioloģijas fakultāte, Rīga, Latvija  

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

ISCED 6 

Papildus apmācība Apmācību kursi ar sertifikātu 

 Lektore “Team Europe” Latvija, 02.-05.2003. 

 “Quality Leadership”, International Top Management Seminar, 
Sida, Stokholma, Zviedrija, 06.-07. 1999. 

 “Trainer on Production Hygiene and Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP)”, AMU International of Denmark, Latvija, 
02.-06.1999. 

 “Total Quality Management”, International Training Programme, 
ISO Swedish Management Group, Stokholma, Zviedrija, 01.-
02.1996. 

 „Food Safety and Quality Control”. The Cochran Fellowship 
Programme, U.S. Department of Agriculture, U.S.A, (ASV) 
08.1995. 

 
 

Personīgās prasmes un 
kompetence 

 

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
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Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums 

Eiropas līmenis 

Angļu valoda 

Krievu valoda 

Sapratne Runāšana 

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs 

Rakstīšana 

C1 C1 B2 C1 C1 

C2 C1 C2 C1  C1 
 

Sociālās prasmes un 
kompetences 

Labas spējas darboties komandā un pielāgoties daudzkultūru videi, 
kas iegūtas, strādājot dažādos nacionālajos un starptautiskajos 
projektos. 

Organizatoriskās prasmes 
un kompetences 

Veiksmīga vadības prasme, kur nepieciešamas koordinēšanas un 
vadīšanas iemaņas (darba grupas, projektu, projektu budžeta, 
semināru vadība u.tml.) un apmācību prasme (doktorantu, jauno 
zinātnieku un profesionāļu) 

Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, 
Excell, PowerPoint), Internet un e-pastu 

Papildus informācija  

Profesionālās aktivitātes Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperte, 2009. – pašlaik; 
LZP Kvalifikācijas komisijas un Sociālo un humanitāro zinātņu 
komisijas locekle, kopš 2010.; 
LLU Ekonomikas nozares promocijas padomes locekle, kopš 2010. -  

Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē, 
2010. – 2011., LZP Sadarbības projekts, projekta vadītāja un 
galvenā izpildītāja. 

Agrārā sektora uzņēmējdarbība un pārtikas patēriņš Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības, sabiedrības labklājības un Eiropas Savienības 
kontekstā, 2010. – 2011., LZP grants, projekta vadītāja un galvenā 
izpildītāja. 

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas Latvijas agrārajā sektorā 
saistībā ar jaunajām Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm, 
2009, LZP grants, projekta vadītāja un galvenā izpildītāja. 

Pārtikas patēriņš, tā tendences un ietekmējošie faktori ilgtspējīgas 
attīstības kontekstā, 2009, LZP grants, projekta vadītāja un galvenā 
izpildītāja. 

Zinātnisko projektu vadība 
un izstrāde 

(pēdējo gadu) 
 

Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums pārtikas drošības 
normatīvajā regulējumā, 2008. – 2009, ZM zin. pētn. projekts, 
izpildītāja. 

Starptautiskie projekti 
(pēdējo gadu) 

EU 7-th Framework Program ERANET Project „CORE ORGANIC 
II”, 2010-2012, nacionālais kontaktpunkts, Latvijas puses atbildīgā 
izpildītāja 

 EU 7-th Framework program Project „AgriPolicy” – Latvijas puses 
sadaļas „Green Paper Consultation on Agricultural Product Quality 
Policy in Latvia”, 2008-2009. izpildītāja 

 EU Sixth Framework program SSA Specific Support Action 
“Attitudes, practices and state of the art regarding piglet castration in 
Europe”, 2006. – 2008., nacionālais kontaktpunkts, Latvijas puses 
viedokļa izstrādātāja 
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Zinātniskās publikācijas 
(pēdējā gada; pēdējo gadu 
publikācijas ievietotas 
pielikumā) 

1. Melece L. (2010). Environmentally Friendly Agriculture: 
Development Issues in Latvia. Social Research Nr. 2 (19), pp. 37 

 2. Melece L. (2010). Some Issues of Food Consumption Expenditure 
and Consumption Inequality in Latvia. Economic Science for 
Rural Development, No 23, pp. 176 

 3. Melece, L. (2010). Development and Future Perspectives of 
Organic Farming in Latvia. Sociālo zinātņu žurnāls. Nr. 1 (2), pp. 
247 

 4. Melece L., Pilvere, I. (2010). Administrative Burden and its 
Evaluation in the Sphere of Food Safety. Economic Science for 
Rural Development No 21, pp. 176 

 5. Melece L., Prauliņš A. (2010). Regional Aspects of Farm’s 
Subsidies in Latvia. International conference „Economics and 
Management – ICEM 2010” (Riga, Riga Technical University, 
April 22 – 23, 2010), RTU Publishing House ISBN 978 

 6. Melece L., Zaharova Ž. (2010). Sustainable Rural Development: 
Some Agri 

 7. Melece, L., Gulbe, I., Hāzners, J. (2010). The Impact of 
Globalization on Food Retailing in Latvia. Applied Economics: 
Systematic Research, Vol. 4, Issue 1, p. 69 

 8. Melece, L., Prauliņš, A. (2010). Regional Aspects of Farm’s 
Subsidies in Latvia. Economics and Management No.15, pp. 662 

 9. Melece L (2010). Issues of Organic Agriculture in Latvia. 
Инновационные процесы в АКП. Сборник статьей II 
Международной научно-практической конференции, 
посвященной 50-летию образования РУДН. Российский 
университет дружбы народов. Под редакцией В.Г. 
Плющикова, cтр. 406-409. (ISBN 978-5-209-03776-7) 

 
 
 
 
 
2011. gada 1. aprīlī 
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Pielikums 

Pēdējo gadu publikāciju saraksts  
1. Melece L. (2010). Environmentally Friendly Agriculture: Development Issues in Latvia. 

Social Research Nr. 2 (19), pp. 37-46. (ISSN 1392-3110, Index Copernicus; SocIndex; 
EBSCO; CEEOL; TOC Premier Databases). 

2. Melece L. (2010). Some Issues of Food Consumption Expenditure and Consumption 
Inequality in Latvia. Economic Science for Rural Development, No 23, pp. 176-183. (ISSN 
1691-3078, CABI; EBSCO; SCOPUS; AGRIS databases). 

3. Melece, L. (2010). Development and Future Perspectives of Organic Farming in Latvia. 
Sociālo zinātņu žurnāls. Nr. 1 (2), pp. 247-258. (ISSN 1691-5828, Index Copernicus Journals 
Master List). 

4. Melece L., Pilvere, I. (2010). Administrative Burden and its Evaluation in the Sphere of Food 
Safety. Economic Science for Rural Development No 21, pp. 176-182. (ISSN 1691-3078, 
CABI; EBSCO; SCOPUS; AGRIS databases) 

5. Melece L., Prauliņš A. (2010). Regional Aspects of Farm’s Subsidies in Latvia. International 
conference „Economics and Management – ICEM 2010” (Riga, Riga Technical University, 
April 22 – 23, 2010), RTU Publishing House ISBN 978-9934-10-018-5, pp. 137-138 (full 
paper on enclosed CD). 

6. Melece L., Zaharova Ž. (2010). Sustainable Rural Development: Some Agri-Environmental 
Issues in Latvia. Journal of Social Science, No.3, pp. 23-28. (ISSN 2029-5103). 

7. Melece, L., Gulbe, I., Hāzners, J. (2010). The Impact of Globalization on Food Retailing in 
Latvia. Applied Economics: Systematic Research, Vol. 4, Issue 1, p. 69-86. (ProQuest; 
EBSCO publishing databases). 

8. Melece, L., Prauliņš, A. (2010). Regional Aspects of Farm’s Subsidies in Latvia. Economics 
and Management No.15, pp. 662-668. (ISSN 1822-6515; EBSCO). 

9. Melece L (2010). Issues of Organic Agriculture in Latvia. Инновационные процесы в АКП. 
Сборник статьей II Международной научно-практической конференции, посвященной 
50-летию образования РУДН. Российский университет дружбы народов. Под редакцией 
В.Г. Плющикова, cтр. 406-409. (ISBN 978-5-209-03776-7) 

10. Melece L., Prauliņš A., Popluga D., Sproģe I., Golovčenko A., šēna I. (2010). Pārtikas 
patēriņš, tā tendences un ietekmējošie faktori ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LZP 
Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009.gadā, Nr. 15, 91-
102 lpp. (ISSN 1691-290X). 

11. Melece L., Prauliņš A., Popluga D., Sproģe I., Golovčenko A., šēna I. (2010). Ilgtspējīgas 
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Galvenie pienākumi    Vadošo uzņēmuma speciālistu atestācija, uzņēmuma struktūrvienību 

darbības analīze un 
   priekšlikumu izstrāde, konsultēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

   Valmieras stikla šķiedras rūpnīca 
   Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija 

Laika periods    1977.-1987. 

Profesija vai ieņemamai amats    Inženiere-elektriķe 
Galvenie pienākumi    Energoresursu izmaksu struktūras izpēte, vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

   Valmieras stikla šķiedras rūpnīca 
   Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija 

Laika periods    1976.-1977. 

Profesija vai ieņemamai amats    Kasiere 
Galvenie pienākumi    Rēķinu apmaksas kasieres pienākumi 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

   Latvijas krājbanka (Krājkase) 
   Rīgas iela 27, Valmiera, LV-4201, Latvija 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods No 1998. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora studiju programma Psiholoģija: nokārtoti promocijas eksāmeni, disertācijas 
izstrāde 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Laika periods 1994.-1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra diploms, psiholoģijas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Laika periods 1987.-1988. 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms, kvalifikācija organizāciju psihologs  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Sanktpēterburgas (Ļeņingradas) Valsts universitāte 

Laika periods 1973.-1981. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms, inženiera-elektriķa kvalifikācija „Elektrisko sistēmu” specialitātē 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais institūts), Elektroenerģētikas 
fakultāte 

Papildus izglītība  

Laika periods    No 2008. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāti, LU psiholoģijas nodaļas un Kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) 
asociācijas rīkotie mācību kursi, semināri, supervizijas  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

   LU psiholoģijas nodaļa un KBT asociācija  

Laika periods    2006.04. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

   Sertifikāts, II Latvijas personāla vadības kongress: Pievilcīga 
organizācija, Rīga 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

   Latvijas personāla vadības asociācija 

Laika periods    2003.06.-12. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

   Sertifikāts, Augstskolu didaktika: mūsdienu didaktika un prakse 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

   Latvijas Universitāte 

Laika periods    2002.08.; 2001.12, 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

   Sertifikāti, Atbalsts ziemeļvalstu mazajam biznesam – virtuālās 
komunikācijas vadība, 
   Pērnava, Igaunija un - sadarbība ar uzņēmumiem, Dalarna, Zviedrija    
    

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

   ViA, ziemeļvalstu sadarbības projekts 

Laika periods    2001.12. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

   Sertifikāts, Atbalsts ziemeļvalstu mazajam biznesam – sadarbība ar 
uzņēmumiem, 
   Dalarna, Zviedrija  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

   ViA, ziemeļvalstu sadarbības projekts 

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšan
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
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Angļu valoda  A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 
Pamatlīm

enis 

Krievu valoda  C2 
Augstākais 

līmenis C2 
Augstākais 

līmenis C2 
Augstākais 

līmenis C2 
Augstākais 

līmenis C2 
Augstākai
s līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes   Labas saskarsmes prasmes 
  Spēja adaptēties dažādās situācijās 
  Spēja strādāt komandā   

            

Organizatoriskas prasmes Prasme organizēt savu darbu un pildīt pienākumus 
Problēmu risināšanas prasmes 
Supervizora prasmes 

  

Tehniskas prasmes   Prasme apieties ar dažāda veida biroja tehniku 
  Prasme vadīt automašīnu (B kategorija) 

  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office, Internet Explorer 
  

  

Citas prasmes Kalnu slēpošana 
Muzicēšana 

  

  

                       Publikācijas   
 
  2010- zinātniskais raksts, Menjēra slimība un ar to saistītie psihiskie 
traucējumi // Rīgas  
  Stradiņa universitāte Zinātniskie raksti, 2010. 
   
  2009 – zinātniskā publikācija, Anxiety and depressive symptoms in 
Meniere’s disease 
  patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266:1116. 
doi:10.1007/s00405-009-0987-7 
         
  2003 – raksts, “Kognitīvi biheiviorālā terapija”, žurnāls “Psihiliģijas 
pasaule”, 2003., Nr.9 
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Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

   2006.06.,VII Starptautiskā Baltijas psihologu konference, Rīga 
    
   2004.11., Starptautiska konference: Efektīva procesu, partnerattiecību un 
resursu vadība 
   Izaugsmei un konkurētspējai, Rīga 
    
   2002.08.; 2001.12., Ziemeļvalstu sadarbības projekts: Atbalsts 
ziemeļvalstu mazajam 
   biznesam – virtuālās komunikācijas vadība, Pērnava, Igaunija un - 
sadarbība ar  
   uzņēmumiem, Dalarna, Zviedrija 
       
   2000.07., Oksfordas universitātes pētnieciskā stipendija, Oksfordas Univrsitāte, Jēzus  
   koledža, Lielbritānija 
 
   2000.05., Stažēšanās psiholoģiskās palīdzības centrā – diagnostika, korekcija, 
konsultēšana, 
   Kalamazū, Mičiganas štats, ASV 
 
   1999.08.,09., Valsts administrācijas skola, PHARE programma: Valsts pārvaldes 
reforma, 
   Mācību bloki: „Cilvēkresursu vadība”; „Projektu vadība”; „Politikas veidošana un 
analīze”; 
   „Uz klientu orientēta vadīšana” 
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Europass  
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Uzvārds / Vārds  Ore Maira  
E-pasts maira.ore@va.lv 

Dzimums Sieviete  
  

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2001.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Docente 

Galvenie pienākumi Docēt kursus "Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas", "Vadības grāmatvedība”, 
„Nodokļu likumdošana un sistēma Latvijā”, „Finanšu vadība" un „Finanšu atskaišu 
sagatavošana”. 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola. Cēsu 4, Valmiera. 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2004.gada janvāris - jūlijs  

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju 
saimnieciska rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites 
Valsts Ieņēmumu dienestam. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA “Lietišķo pētījumu aģentūra “Nikolo grupa””. Dzirnavu 31-46, Rīga. 

Nozare Lietišķie pētījumi 
  

Laika periods 2002.gada oktobris - 2004.gada jūlijs  

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju 
saimnieciska rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites 
Valsts Ieņēmumu dienestam. 

Darba vietas nosaukums un adrese SO „Baltijas komunikācijas institūts”. Dzirnavu 31-46, Rīga. 

Nozare Sabiedriskā organizācija 
  

Laika periods 2002.gada janvāris - maijs  

Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Sagatavot mācību materiālus un lasīt lekcijas kursā "Finanšu grāmatvedība". 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes profesionālās izglītības centrs. Purva 12, Valmiera. 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2000.gada septembris - 2007.gada oktobris  

Profesija vai ieņemamais amats Senatore 

Galvenie pienākumi Līdzdalība Vidzemes Augstskolas attīstības stratēģijas izstrādē, studiju procesa 
plānošanā, vadībā un kontrolē. 
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Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola. Cēsu 4, Valmiera. 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2000.gada februāris - jūnijs  

Profesija vai ieņemamais amats Skolotāja 

Galvenie pienākumi Vadīt nodarbības mācību priekšmetā "Biznesa ekonomiskie pamati". 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras 5. vidusskola. Raiņa 3, Valmiera.  

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1999.gada februāris - 2001.gada oktobris  

Profesija vai ieņemamais amats Docētāja 

Galvenie pienākumi Docēt kursus: „Finanšu grāmatvedība”, „Vadības grāmatvedība”, „Nodokļu grāmatvedība”, 
„Finanšu vadības pamati”, „Grāmatvedības datorizētā uzskaite”. 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola. Cēsu 4, Valmiera.  
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1998.gada janvāris - aprīlis  

Profesija vai ieņemamais amats Revīzijas komisijas priekšsēdētāja 

Galvenie pienākumi Veikt revīziju un sniegt atzinumu par Rūjienas pilsētas domes pakļautībā esošo iestāžu 
1997.gada pārskatiem. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rūjienas pilsētas dome. Raiņa 3, Rūjiena. 

Nozare Pašvaldība 
  

Laika periods 1996.gada septembris – 1999.gada oktobris  

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju 
saimnieciska rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites 
Valsts Ieņēmumu dienestam. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA BO “Vidzemes augstskola”. Tērbatas 10, Valmiera.  

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1996.gada marts - septembris  

Profesija vai ieņemamais amats Mantzine 

Galvenie pienākumi Sagatavot dokumentāciju un atskaites. Vadīt un kontrolēt naudas līdzekļu un krājumu 
plūsmas. 

Darba vietas nosaukums un adrese A/s “LATVENERGO” ZET Rūjienas ETR.  

Nozare Elektroenerģijas ražošana un apgāde 
  

Laika periods 1994.gada marts - 2002.gada augusts  

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā grāmatvede un līdzīpašniece 

Galvenie pienākumi Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju 
saimnieciska rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites 
Valsts Ieņēmumu dienestam. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA “Rūjienas darbnīca”. Rīgas 65, Rūjiena.   
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Nozare Lauksaimniecības mašīnu ražošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu restaurācija, 
remonts un izgatavošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu tirdzniecība. 

  

Laika periods 1994.gada janvāris - februāris  

Profesija vai ieņemamais amats Praktikante 

Galvenie pienākumi Gūt praktisko pieredzi un jaunas idejas 

Darba vietas nosaukums un adrese ZIB “Baltpraktik” projekta ietvaros 5 nedēļu prakse Dānijā, a/s “MERTZ”.  

Nozare Lauksaimniecības mašīnu ražošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu restaurācija, 
remonts un izgatavošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu tirdzniecība. 

  

Laika periods 1993.gada jūlijs - 1994.gada marts  

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomiste 

Galvenie pienākumi Veikt iekšējās un ārējās vides izpēti. Prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un 
atsevišķus tās posmus. Veikt ekonomiskās darbības procesu un rezultātu analīzi.  

Darba vietas nosaukums un adrese V/u “Valmieras lauktehnika” Rūjienas specializētās darbnīcas. Rīgas 65, Rūjiena.  

Nozare Lauksaimniecības mašīnu ražošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu restaurācija, 
remonts un izgatavošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu tirdzniecība. 

  

Izglītība un apmācības  

Datumi (no – līdz) Kopš 2007.gada septembra 

Organizācijas nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Iegūtā kvalifikācija Doktorantūras studijas ekonomikā, promocijas darba tēma „Grāmatvedības politika 
lauksaimniecības uzņēmumos”.  

  

Datumi (no – līdz) 2006.gada oktobris – 2007.gada aprīlis 

Organizācijas nosaukums un veids SIA „Valodu mācību centrs” 

Iegūtā kvalifikācija Apgūts 80 stundu kurss „General English” 
  

Datumi (no – līdz) 2000.gada novembris 

Organizācijas nosaukums un veids Lillehammeres augstskola (Norvēģija) 

Iegūtā kvalifikācija Lektore apmaiņas programmas ietvaros 
  

Datumi (no – līdz) 1998.gada septembris - oktobris 

Organizācijas nosaukums un veids AUB English Language Institute (Bulgārija) 

Iegūtā kvalifikācija Apgūts 75 stundu kurss „Intensive Business English Couse” 
  

Datumi (no – līdz) 1998.gada septembris – 2002.gada februāris 

Organizācijas nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, studiju programma 
„Finanses un kredīts” 

Iegūtā kvalifikācija Maģistra grāds ekonomikā 
  

Datumi (no – līdz) 1997.gada marts 

Organizācijas nosaukums un veids Open Society Institute HESP (Ungārija) 

Iegūtā kvalifikācija Apgūts kurss “Fundraising and Sustainable Management”. 
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Datumi (no – līdz) 1988.gada septembris – 1993.gada jūnijs 

Organizācijas nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Iegūtā kvalifikācija Bakalaura grāds ekonomikā 
  

Personīgās prasmes un 
kompetences  

Iegūtas dzīves un karjeras laikā, bet 
nav apliecinātas ar formālu sertifikātu 

vai diplomu 

 

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

 Krievu 

 Prasme lasīt brīvi 

    Prasme rakstīt labi 

 Prasme runāt labi 

 Vācu 

 Prasme lasīt brīvi 

    Prasme rakstīt labi 

 Prasme runāt labi 

 Angļu 

 Prasme lasīt brīvi 

    Prasme rakstīt labi 

 Prasme runāt labi 
  

Tehniskās prasmes  

un kompetences  
Datorprasmes, darbs ar īpašu 

aprīkojumu, tehniku utt. 

Datorprasmes: MS Word, Excel, Access, grāmatvedības programmas „Apvārsnis” un 
„Kentaurs Pro” 

  

Mākslinieciskās prasmes  

un kompetences  
Mūzika, rakstniecība, dizains utt. 

1984.gadā Valmieras bērnu mūzikas skolā pabeigts pilns kurss akordeona specialitātē. 

Tautiskās dejas TDA „Rasa” un TDA „Jaunība”.   

  

Citas prasmes  

un kompetences 

2004.gada janvāris – 2008.gada decembris   

Valmieras Grāmatvežu kluba dalībniece 

 2006.gada septembris – 2007.gada jūlijs 

Dalība projektā “Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze” 
(Id.Nr.VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2/0021/2), kuru īstenoja Vidzemes Augstskola  

  

Autovadītāja apliecība B kategorijas vadītāja apliecība 
  

Papildus informācija  
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Pielikumi Publikācijas 

 1. Blumberga M.// Valmieras rajona uzņēmējdarbības vide. – Valmiera: Vidzemes 
Augstskola, 2007. – 51.lpp.  

2. Ore M. (2010) Biological Assets and Their Accounting. Solutions on Harmonizing 
Sustainability and Nature Protection with Socio-Economic Stability: proceeding of the 
international conference, Talsu tipogrāfija: Vidzeme University of Applied Sciences, 
pp. 135-138. ISBN 978-9984-633-15-2. 

3. Ore M. (2011) Problematic Aspects of Accounting for Biological Assets. Economic 
Science for Rural Developmen: proceedings of the International Scientific 
Conference”. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9984-9997-5-3. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds Normunds Pētersons 

E-pasts normunds_petersons@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 1992.gada augusts līdz šai dienai 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Zvērināts advokāts 

Galvenie pienākumi Konsultē klientus dažādos juridiskos jautājumos, tiesā veic aizstāvja un pārstāvja 
funkcijas 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Zvērinātu advokātu birojs „Ritenberga un Pētersons” 
Rīgas iela 7-7, Valmiera, LV-4201 

Nozare Juridiskie pakalpojumi, tiesību aizsardzība 

Laika periods 1998.gads līdz šai dienai 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

pasniedzējs 

Galvenie pienākumi Sastādīt mācību plānus, lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus, vadīt darbus 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola 
Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls 

Laika periods 1996 - 2010 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Bāriņtiesas loceklis 

Galvenie pienākumi Aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas  personiskās un mantiskās intereses 
un tiesības 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras pilsētas bāriņtiesa 
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 

Nozare Tiesības un sociālie jautājumi 

Laika periods 1998.-2009.gads 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Privatizācijas komisijas loceklis 

Galvenie pienākumi Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtēt pašvaldības īpašuma privatizācijas 
subjektu iesniegtos privatizācijas pieteikumus 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras rajona padomes privatizācijas komisija 
 Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 

Nozare  Pašvaldības komisija 

Laika periods 1991.gada oktobris – 1992.gada jūlijs 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

juriskonsults 

Galvenie pienākumi Uzņēmuma juridiskā apkalpošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras rajona patērētāju biedrība 
 Tērbatas iela 2, Valmiera, LV-4201 
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Nozare  
  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1984.- 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/ jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1983.-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/ 1.kategorijas kinomehāniķis 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas 3.tehniskā skola 

Laika periods 1972.-1983. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts/ vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Valmieras Viestura vidusskola 

Papildus izglītība  

Laika periods 01.09.2003 – 10.01.2004 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Apliecinājums Nr.03-05/00201 
 
Maksātnespējas procesa administratoru apmācības kursi 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” 

Laika periods 2004.gada 28.maijs 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Maksātnespējas procesa administratoru sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” 

Laika periods 2009.gada 27.-28.augusts 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Apliecība „Cilvēka pamattiesību principa piemērošana kriminālprocesā, 
Eiropas apcietināšanas ordera un Eiropas pierādījumu ordera praktiskā 
piemērošana” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Norvēģijas valdības un LR Tieslietu ministrijas seminārs 

Laika periods 1999.gads  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts „Jaunais Krimināllikums” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Latvijas Juridiskais centrs 
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Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
 

 
 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīš
ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

            

Angļu valoda  A2 A2 A2 A2 A2 

Krievu valoda  C2 C2 C2 C2 C2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Tehniskas prasmes B;C kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Datora lietošanas prasmes MS Office  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Jānis Rozenbergs 

E-pasts Janis.rozenbergs@dome.cesis.lv  
 

 

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2009 - pašreiz 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  Priekšsēdētāja vietnieks 

Galvenie pienākumi  Vadīt  sekojošas nozares: uzņēmējdarbība, attīstības plānošana, tūrisms, 

kultūra, sporta, ārējie       sakari. Vadīt liela mēroga investīciju projektus. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

  Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, LV 4100 

Nozare   Pašvaldība 

Laika periods 2005-2009 

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 4100 

Nozare   Pašvaldība 

Laika periods 2001-2005 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs 

Galvenie pienākumi  Vadīt Cēsu pilsētas attīstības plāna izstrādes procesu. Organizēt un vadīt 

projektu  sagatavošanas, iesniegšanas un realizācijas procesus. Sekmēt 

uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu Cēsīs un veicināt investīciju 

plūsmu un uzņēmumu aktivitāti. Izvirzīt prioritātes pilsētas attīstībā un 

sekmēt to realizāciju noteiktajos laika grafikos. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Cēsu pilsētas dome, Raunas iela 4, Cēsis, LV 4100 

Nozare   Pašvaldība 

Laika periods 2002-pašreiz 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lektors 
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Galvenie pienākumi  Pasniegt kursus “Uzņēmuma attīstības stratēģijas”, „Publiskā Privātā 

Partnerība”. Piedalīties augstskolas biznesa nodaļas lektoru sanāksmēs 

un lemt par augstskolai un nodaļai būtisku jautājumu risināšanu. 

Konsultēt un vadīt studentu gada projektus un diplomdarbus. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200 

Nozare   Augstākā izglītība 
  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2010 - pašreiz 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktorantūras programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā Universitāte 

Laika periods 2000-2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds biznesa vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskās Universitāte, Rīgas Biznesa Institūts 

Laika periods 1996-2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura grāds politikas zinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Vidzemes Augstskola 

Papildus izglītība  

Laika periods  2002 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts, „Building effective e-government” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Hārvardas Universitāte, John F.Kennedy valdības skola 

Laika periods  2003 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts, augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods  2005 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts, Līdzsvarota vadības karte 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Zygon Baltic Consulting 
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Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīš
ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   2  2  2  2  2 

Angļu valoda   4  5  4  5  4 

Krievu valoda   3  3  3  3  3 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes  Labas komunikācijas un organizatoriskas prasmes. Pieredze konfliktu 
risināšanā. 

  

Organizatoriskas prasmes Pieredze dažādu projektu,  liela kolektīva vadībā.  
  

  

Datora lietošanas prasmes Windows programmas, Internets, CorelDRAW. 
  

  

Citas prasmes Autovadītāja apliecība (B, C1)  
  

  

Publikācijas 

 

 

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

 

Valsts Projekts Atbildības, pienākumi Gads 
Latvija, 
Norvēģija 

Vidzeme Innovation and 
Entrepreneurship center 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Līguma nosacījumu kontrole 

2009-pašreiz 

Latvija Cēsu pilsētas maģistrālo ielu 
rekonstrukcija (III kārta) 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
• Līguma nosacījumu kontrole 

2009- pašreiz 

Latvija Jaunās Pils rekonstrukcijas 
2.kārta 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
• Līguma nosacījumu kontrole 

2008- pašreiz 

Latvija Cēsu Pils parka 
rekonstrukcija 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
Līguma nosacījumu kontrole 

2008- pašreiz 

Latvija Rožu laukuma • Projekta vadība 2006-2008 
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rekonstrukcijas projekts • Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
• Līguma nosacījumu kontrole 

Latvija Cēsu pilsētas maģistrālo ielu 
būvniecības projekts (II 
kārta) 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
• Līguma nosacījumu kontrole 

2008 

Latvija Sociālo māju būvniecība 
Caunes ielā 7, Cēsīs 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
• Līguma nosacījumu kontrole 

2005-2008 

Baltijas valstis, 
Somija, 
Zviedrija, 
Norvēģija, 
Dānija, Vācija, 
Krievija, Polija 

Baltic Sea Cycling • Pārstāvēt Cēsis kā projekta 
partneri starptautiskā projektā, 
kas saistīts ar apstākļu 
uzlabošanu velosipēdistiem 

2004-2006 

Latvija Cēsu pilsētas ielu 
būvniecības un 
rekonstrukcijas iespējas, 
izmantojot VPP instrumentu. 

• Līdzdalība pētījuma veidošanā 2005 

Latvija ERAF projekts „Satiksmes 
drošības uzlabojumi Cēsu 
pilsētā” 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
• Līguma nosacījumu kontrole 

2005-2006 

Latvija Phare projekts „Cēsu pilsētas  
transporta apvedceļa un trešā 
loka izbūve un rekonstrukcija 
Cēsīs” 

• Līdzdalība projektēšanas darba 
uzdevuma izstrādē un 
skaņošanā; 

• Līdzdalība TEP izstrādē 
• Pilsētas interešu pārstāvniecība 

2004-2005 

Latvija Phare projekts „Cēsu pilsētas 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas modernizācija: TEP 
un tehnisko projektu 
izstrāde” 

• Projekta vadība 
• Finanšu plūsmas plānošana 
• Pasūtītāja interešu 

pārstāvēšana 
Līguma nosacījumu kontrole 

2004-2005 

Latvija, Lietuva, 
Igaunija, 
Krievija, 
Zviedrija, 
Norvēģija, 
Somija 

Phare projekts „PIPE Latvia” • Vietējais eksperts 
• Praktiskās un teorētiskās 

informācijas pasniegšana 
jauniešiem par pilsētas 
plānošanas jautājumiem 

• Projekta administratīvo 
jautājumu kārtošana 

2003-2004 

Latvija Phare projekts „Baltic Cyber 
City” 

• Vietējais eksperts 
• Dalība projekta stratēģisko 

jautājumu risināšana un 
sadarbības partneru 
koordinēšana 

• Projekta dokumentācija 
kontrole un atgriezeniskās 
saites nodrošināšana projekta 

2003-2004 
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dalībniekiem 
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Europass  

Curriculum Vitae 
 

Surname(s) / First 
name(s)  

Sarmīte Rozentāle  

E-mail(s) sarmite.rozentale@va.lv 

Nationality Latvian 

Occupational field Higher education, Economics and BA 

Work experience  

Dates 2008 onward 

Occupation or position held VIA  Academic and research pro-rektor 
VIA asoc.prof. at Faculty of Business Administration and Economics   
VIA SSI researcher    
VIA  Senate Chairman   
Professional Bachelor’s Business Administration study programme director since 2006- onward,  
docente   2008-2010 

Main activities and 
responsibilities 

 Organization and management of BA bachelor’s study programme, delivering courses in the bachelor’s and 
master’s programmes,  bachelor’s and master’s   programmes students’ research work supervision,  research work 

Name and address of 
employer 

University of applied sciences, Cesu 4, Valmiera, LV-4200, Latvia 

Type of business or sector Economics, BA, education 

Dates 2010 

Occupation or position held Leading researcher 

Main activities and 
responsibilities 

Research work in the State Research Programme National Identity 

Name and address of 
employer 

Larvian University the Faculty of Social Sciences Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI) 

Type of business or sector Economics 

Dates 2003 -2007 

Occupation or position held Professional Bachelor’s Business Administration study programme director since 2006- onward,  
docente 2005-2007 
guest lecturer 2003-2004  at the Department of Business Administration, 

Main activities and 
responsibilities 

Organization and management of BA bachelor’s study programme, delivering courses in the bachelor’s and 
master’s programmes,  bachelor’s and master’s   programmes students’ research work supervision, zinātnisku 
pētījumu veikšana un publicēšana 

Name and address of 
employer 

Vidzeme University College, Cesu 4, Valmiera, LV-4200, Latvia 

Type of business or sector Economics, BA, education 

Dates 2002-onward 

Occupation or position held Senior auditor, auditor 

Main activities and 
responsibilities 

Audits of commercial and self governmental companies, bookkeeping and tax consultations 

Name and address of 
employer 

D. Danevica Audit Company, LTD. Terbatas 45., Riga, LV- ….., Latvia 

Dates 2001-2002 

Occupation or position held econometrist 

Main activities and 
responsibilities 

Mathematic modelling of economic processes  

Name and address of 
employer 

SJSC “Latvenergo” branch “Latvenergo project” , P. Brieza 12, Riga, LV- 1030,  Latvia 
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Dates 2000-2001 

Occupation or position held Director of Economics Department 

Main activities and 
responsibilities 

Organization and management of Economics department,  budget development,  long and short term financial 
planning of the enterprise, economic feasibility studies of investments, implementation of the economic and financial 
units of the ORACLE auditing programme, developing the user’s duties    

Name and address of 
employer 

SJSC “Latvenergo”, P. Brieza 12, Riga, LV- 1030, Latvia 

Dates 1999- 2000 

Occupation or position held Guest lecturere 

Main activities and 
responsibilities 

Lecturing and students’ research work supervision  

Name and address of 
employer 

University of Latvia, Aspazijas boulevard 5, Riga, LV- ……., Latvia 
  
 

Dates 1998-2000 

Occupation or position held Director of Development Strategy 

Main activities and 
responsibilities 

Planning development strategy for SJSC “Latvenergo”, modelling long-term economic processes, assessing 
investments, development of techniques for electricity tariff setting 

Name and address of 
employer 

SJSC “Latvenergo” branch “Latvenergo project” , P. Brieza 12, Riga, LV- ……, Latvia 

Dates 1994-1997 

Occupation or position held Chief  accountant 

Main activities and 
responsibilities 

Organization and management of the accounting of the branch of the institution 

Name and address of 
employer 

SJSC “Latvenergo” branch “Latvenergo project” , P. Brieza 12, Riga, LV- 1030, Latvia 

Dates 1991-1992 

Occupation or position held Chief  accountant 

Main activities and 
responsibilities 

Organization and management of the accounting of the shopping centre 

Name and address of 
employer 

“Baltija” shopping centre, Rupniecibas 5, Riga, LV- …………, Latvia 

Dates 1982-1989 

Occupation or position held Programmer 

Main activities and 
responsibilities 

ES and SM programme development 

Name and address of 
employer 

State enterprise “Latvenergo”, P. Brieza 12, Riga, LV- 1030, Latvia 

Education and training  

Dates 1997-1999 

Title of qualification awarded Dr.oec. 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

University of Latvia, Faculty of Economics 

Dates 1994-1996 

Title of qualification awarded MSC. Business Administration 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

University of Latvia, Faculty of Economics 

Dates 1991-1992 

Title of qualification awarded Specialist of International Economic Affairs 
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Name and type of 
organisation providing 
education and training 

University of Latvia, Institute of International Affairs 

Dates 1997-1982 

Title of qualification awarded Economist- Mathematician 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Latvian State University, Faculty of Economics, Cybernetics speciality 

Dates 2009-2010 

Title of qualification awarded  Liepājas Universitātes pedagogu profesionālās pilnveides programma „Radoša    pieeja darbā ar auditoriju” 

 Pieredzes apmaiņas vizīte programmas vadības jautājumos Manheimas universitātē un Starptautiskajā 
augstskolā Bruksālē (Vācija) 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Manheimas universitāte 
Bruksāles Starptautiskā augstskola 
Liepājas Universitāte 

  

Dates 2002-2006 

Title of qualification awarded Regular courses and seminars on entrepreneurship, accounting, financing and auditing 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Latvian Association of Sworn Auditors 

Dates 2000 

Title of qualification awarded Certificate of mastering international accounting standards  

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Arthur Andersen, Antalia, Turkey 

Dates 1995-1996 

Title of qualification awarded Real estate assessor, certificate 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Latvian State University, School of Real Estate Assessment 

Personal skills and 
competences 

 

Mother tongue(s) Latvian 

Other language(s)  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English  
B1     B1     B1     B1     B1     

Russiann  B2  B2  B2  B2  B2  

German  B2  B2  B2  B2  B2  

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level 

Social skills and 
competences 

I am an experienced member having participated in projects both within Latvia and international ones. My 
experience includes work groups of the regulatory board of Latvian electrical supply, Latvenergo and Leonardo da 
Vinci projects 

Organisational skills and 
competences 

Vidzeme University College Senate chairperson (since 2008) 
Vidzeme University College Constituent Assembly member (since 2005). 
Head of Vidzeme University College Institutional Auditing Board  (since 2006). 
I have been organizing and delivering courses and seminars, I organize work of the Business Administration 
department. I have experience of organizing and implementing audits of commercial and self governmental 
companies in Latvia. Project management for SJSC “Latvenergo” ( financial modelling, tariff calculations). 
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Computer skills and 
competences 

Competent with Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Arc View, Open Office 
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Additional information 
 
Publications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisational experience 
and participation in 
international projects 

1.     Motivation of Latvian entrepreneurs in the decision making process 
Technical     University of Lodz  A Series of Monographs , Lodz 2011,  
„The Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector 
Companies” 274.-292. lpp 

2. New Dimensions in the Development of Society 5rd International conference Society in the 
Conditions of the New Economy LLU Sociālo zinātņu fakultāte 2009.ISBN 978 9984-48-005-3  
S.Rozentāle, V.Melbārde. 8 lpp 

3. Finanšu informācijas ticamības novērt ējums ( The Evaluation of the Credibility of 
Financial Information) // International Conference “Finance and Accountancy : theory and 
practice, development and trends” University of Latvia, September 18-19, 2008. 

4. ILgtermi ņa investīciju efektivit ātes novērt ēšanas problēmas lauksaimniecībā ( The 
Problems of Assessing Long Term Investment Efficiency in Agriculture) //  International 
Conference “The Economic Science for Rural Development 2008” Latvia University of 
Agriculture, April 17-18, 2008. Delivering a report and publication in the conference 
proceedings   “Economic Science for Rural development”, volume 15, 2008. 6 pages. 

5. Application of Long Term Economical activity Analysis – Business Model in Investment 
Project’s Evaluation Process. 3rd International conference “Information Society and Modern 
Entrepreneurship, Ventspils University College, September 20-22, 2007. 

6. Finanšu analīzes metožu pielietojums uzņēmumu finanšu pārskatu auditā ( The Use of 
Financial Analysis Methods in Company Financial Auditing) // University of Latvia, 63rd 
conference proceedings  January-April  2005. 

7. Revīzijas pakalpojumu tirgus attīstība Latvij ā // (The Development of Auding Services 
Market in Latvia) University of Latvia, Collection, volume 671, Ekonomics, III, 2004. pp.48.-
53. 

8. Auditing after Poland`s accession to the European Union //, International Conference, 
Warszava, 2004. 

9. Kā veidojas budžets? (How is Budger Formed?) // “Energetics and Society”// autumn 2000.  
10. Energouzņēmuma finansiālās attīstības modelēšana ( Modelling of an Electricity 

Company Financial Development) // International conference “Investments in Energetics in 
the Baltic Sea Area”, Riga, Kongresu nams, 1999. 

11. Elektroapgādes uzņēmuma finansiālās attīstības modelēšana (Modelling of an Electricity 
Company Financial Development) // “Energetics and Society”// autumn 1999.  

12. Latvenergo privatizācijas tiesiskie aspekti ( Legal Aspects of Latvenergo Privatization)  // 
conference proceedings, Riga, Reiterna nams, 1999.  

13. ES direktīvu prasības saistībā ar Latvenergo ( EU demands Concerning Latvenergo) // 
Latvian Society of Energeticians, 1999.  

14. Restructuring & Privatisation of the Electricity In dustries in Central & Eastern Europe, 
International Conference, Prague, 1998. 

15.  Electricity Tariffs // Materials of International Conference Restructuring & Privatisation of 
the Electricity Industries in Central & Eastern Europe , Prague, 1998., 2 lpp. 

16. Elecricity Markets (Baltic States)// Materials of International Conference Strategic 
Opportunities in the Developing Electricity Markets, London, 1998. 

17. Kā sekmīgi vadīt pārmaiņas  ( Successful Transformation Management) // “Energetics and 
Society”// spring 1998.  

18. Monopols, kas tajā labs, kas slikts? ( Monopoly: advantages and disadvantages)// 
“ Energetics and Society”// spring 1998. 

19. Elektrot īklu strukt ūras izvēle, izmantojot Delfi metodi ( The Choice of Electric Network 
Structure Based on  Delfi Method) “Energetics and Society// winter 1997. 

 
1. Latvijas valsts pētījumu programmas Nacionālā identitāte projekta Nacionālā identitāte un 

cilvēkdrošība vadošā pētniece 
2. Participation in developing a college programme in accountancy at Vidzeme University 

College. 
3. Participation in developing a bachelor’s programme in business administration at Vidzeme 

University College. 
4. Latvian energy supply regulation board project // Electricity industries costs distribution. 

Development of electricity tariffs methodology, 2001. 
5. Latvenergo // Calculation of fees for internal buying and selling electrical energy among the 

Latvenergo branches. 
6. Latvenergo Development Programme by 2010. Amounts of investments for generation, 

transmission and distribution, 2001. 
7. Latvenergo // Electricity consumption across consumer groups flexibility analysis, 2001. 
8. Latvenergo electricity tariffs long-term policy, 2000. 
9. Leonardo Da Vinci Project. Electric power engineer’s and electrician’s profession standards for 

vocational secondary schools, project management, 2001. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Rozenvalde Inta 

E-pasts intaroz@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republika 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2007. gada oktobra 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vecākā redaktore / projektu vadītāja 

Galvenie pienākumi Zinātniskās un populārzinātniskās literatūras rediģēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Apgāds ZVAIGZNE ABC, Sabiedrisko izdevumu grupa,  
K.Valdemāra ielā 6, Rīgā 
 

Nozare Izdevējdarbība 

Laika periods 1993-2003 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Atbildīgā redaktore 

Galvenie pienākumi LZA zinātniskā žurnāla rediģēšana un izdošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Žurnāls LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĒSTIS, apgāds LZA VĒSTIS 
Akadēmija laukumā 1, Rīgā, LV-1524 

Nozare Izdevējdarbība, zinātniskās literatūras izdošana 

Laika periods 1987-1993 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Sabiedrisko zinātņu literatūras redakcijas vadītāja 

Galvenie pienākumi Redakcijas darba vadīšana, redakcijas portfeļa uzraudzība un komplektēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Izdevniecība ZINĀTNE 
Akadēmija laukumā 1, Rīgā, LV-1524 

Nozare Izdevējdarbība, zinātniskās literatūras izdošana 

Laika periods 1985-1987 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Zinātniskā redaktore 

Galvenie pienākumi Komplekso rakstu zinātniskā kontrole; šķirkļu rediģēšana sabiedrisko zinātņu 
disciplīnās 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Galvenā enciklopēdiju redakcija, Zinātniskā kontrole; Filozofijas redakcija 
Maskavas ielā 68, Rīgā 

Nozare  Izdevējdarbība, zinātniskās literatūras izdošana 

Laika periods 1980-1985 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Zinātniskā līdzstrādniece 

Galvenie pienākumi Dabas un sabiedrības attiecību filozofisko jautājumu izpēte 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Filozofijas institūts 
Meistaru ielā 10/12, Rīgā 

Nozare  Zinātniskā pētniecība 
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Laika periods  1975-1980 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 Pasniedzēja (asistente) 

Galvenie pienākumi  Marksistiski ļeņiniskās filozofijas un zinātniskā komunisma kursu 
docēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
 Lielā ielā 2, Jelgavā 
 
Kopš 90. gadu vidus paralēli pamatdarbam vairākās Latvijas augstskolās 
(LU, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Vidzemes 
Augstskola) esmu vadījusi nodarbības kursos “Akadēmiskā rakstīšana”, 
“Ievads akadēmiskajā rakstīšanā”, “ Ievads zinātniskajā darbā”, 
“Zinātnisko publikāciju sagatavošana” u. tml. 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1960-1970 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Valmieras Viestura vidusskola 

Laika periods 1970-1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par augstāko izglītību 
Kvalifik ācija: filozofijas pasniedzējs - sociologs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa 

Papildus izglītība  

Laika periods  1999-2003 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātes Vides zinātnes  un pārvaldības institūta 
maģistrantūra 
Nokārtoju visus pārbaudījumus, bet neaizstāvēju maģistra darbu, jo 
aizbraucu uz ASV 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
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Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšan
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda     orientējos       

Angļu valoda   labi  labi  labi  labi  viduvēji  

Krievu valoda   labi  labi  labi  labi  viduvēji  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

  

Datora lietošanas prasmes Pārvaldu lietotāja līmeni (Word, Exell. Power Point). 

Publikācijas 

 

Minēti tikai tie darbi, kas publicēti neatkarīgās Latvijas laikā.  
Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga: Nordik, 2004, 520 lpp. (sastādītāja). 
 

 Gatavojam publikāciju. Par ko jādomā. Grām.: Konferences “Zinātnes valoda” 
materiāli . Rīga: Valsts valodas komisija, 2003, 44.-51. lpp. (Kopā ar Ievu 
Jansoni). 
 
Par rakstīšanas centru Latvijas augstskolā : Sapnis un pamošanās. Grām.: 
Latviešu valoda – robežu paplašināšana. Rīga: Valsts valodas komisija, 2005, 1. 
sēj., 86.-92. lpp. 
 
Par universālas virtuālas skaidrojošas vārdnīcas izveidi un tās pieejamību. Grām.: 
Latviešu valoda – robežu paplašināšana. Rīga: Valsts valodas komisija, 2005, 1. 
sēj., 93.-99. lpp. 
 
Akadēmiskās rakstīšanas kompleksais raksturs. Grām.: Latviešu valoda – 
pastāvīgā un mainīgā. Galv. red. A. Veisbergs. Rīga: Zinātne, 2007, 71.-82. lpp. 
Valsts valodas komisijas raksti, 3. sēj.  
 
 
 
Kopš 2003. gada regulāri piedalos Valsts valodas komisijas organizētās 
zinātniskās konferencēs “Zinātnes valoda”.  
 
 
 

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

Kopš 1992. gada esmu piedalījusies kā izpildītāja vairākos starptautiskos 
izdevējdarbības projektos. 

 
 
2011. gada 5 .maijā 
 
           
 Inta Rozenvalde 

 

 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

216 
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Inita Sakne 

Adrese Mednieku iela 35, Valmiera, Latvija 

Tālrunis  26182200  

E-pasts Inita.Sakne@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  

Laika periods No 2009.g. septembra 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Procesu un  kvalitātes vadības vecākā speciāliste,  
docente (no 2004.g.) Tūrisma organizācijas un vadības fakultātē 
 

Galvenie pienākumi Kvalitātes sistēmas ieviešana,  vadīšana, uzturēšana un kontrolēšana.  
Docenta darbs saistīts studiju kursu vadīšanu Tūrisma stratēģiskās vadības 
maģistrantiem - „Kvalitātes vadības sistēmas”, „Finanšu un risku vadība” , 
bakalauriem – „Nauda un bankas”, „Tūrisma pakalpojumu kvalitāte” un studentu 
pētniecisko darbu vadību. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Izglītība, finanses 
 

  

Laika periods No 1999.g. marta – 2009.g. augusts 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Administratīvā prorektore  
 

Galvenie pienākumi Augstskolas saimnieciski administratīvās darbības vadīšana un koordinēšana, 
augstskolas budžeta projekta sagatavošana, budžeta izpildes kontrole. Augstskolas 
saimnieciskās un finansu darbības analīze.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Izglītība, finanses 
 

Laika periods 1997-1999 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Budžeta departamenta galvenā ekonomiste 

Galvenie pienākumi Valsts budžeta projekta sastādīšana un plānošana; izpildes analīze; budžeta grozījumu 
veikšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga 

Nozare   Valsts pārvalde, finanses 
 

Laika periods 1988- 1996 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Pārvaldniece, revidente 

Galvenie pienākumi Krājbankas nodaļas un filiāļu vadība, noguldījumu operācijas, reviziju veikšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Krājbankas Valmieras nodaļa, 
Rīgas iela 27, Valmiera  
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Nozare   Finanses, bankas 
 

Laika periods No 1987 - 1988 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Pārvaldnieces vietniece 

Galvenie pienākumi Sadarbība ar juridiskajām personām, kredītlietu kārtošana. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas  bankas Gulbenes nodaļa 
Rīgas iela 50, Gulbene 

Nozare Finanses, bankas 
  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2002 - 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

  
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte,  
nepabeigtas doktorantūras studijas 

Laika periods 1999-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Diploms Nr. 010228 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1998-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1982-1987 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Ekonomists 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts Universitāte, Finansu un tirdzniecības fakultāte 

Papildus izglītība  

 
Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 
Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Laika periods

 
2010g.maijs-jūlijs 
 
Sertifikāts 
Datorgrāmatvedība 
Lietišķās informācijas dienests 
 
2004.g. maijs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Sertifikāts “ Kvalitātes vadītājs” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Zygon Baltic Center 

Laika periods 1998.g oktobris- novembris 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts “ Sociālās sfēras finansēšana” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Austrija, Joint Vienna Institute 

Laika periods 1997.g janvāris-marts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Zvērināta revidenta sagatavošanas kursi 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

SIA “ Grāmatvedis” 

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
 

 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes    Vidzemes augstskolas Satversmes locekle kopš 1999.g,  un Senāta locekle no 1999.-
2004., 2008.gads un šobrīd. 

Dalība projektos, darba grupās. 
 

  

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.    
  

Tehniskas prasmes 2002.gada janvāris-jūnijs, LU sertifikāts programmā “Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un prakse” 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet,  
  

  

Citas prasmes  
  

  

Publikācijas 

 

- Dalība Banku augstskolas rīkotajā konferencē „Augstskolu kvalitatīva izaugsme un  tās 
ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību” 2002.g.12.-13.septembrī ar referātu 
„Reģionālā augstskola – reģiona ilgtspēj īgai attīstībai”, kas publicēts ziņojumu 
krājumā. 
- Dalība Latvijas Universitātes starptautiskajā konferencē 2003.g. maijā, publikācija 
„Reģionālā Vidzemes augstskola – reģiona ilgtspēj īgai attīstībai” LU rakstu krājumā. 
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Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

-     UNDP projekta „Lauku attīstības veicināšana: Izglītības saistīšana ar 
uzņēmējdarbību” direktore , 
-      projekta Vasaraudze 25-Phare – LE – PAO/Inst Build „Apraisal of Baltic City 
Project in Vidzeme” reģionālā koordinatore  
- projekta  VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/000008/008  “Renovācijas pasākumu 

īstenošana studiju vietu modernizācijai  informācijas tehnoloģijās Vidzemes 
augstkolā" vadītāja, 

- investīciju projekta “ Integrētās bibliotēkas un Vidzemes augstskolas rekonstrukcijas 
būvdarbu 2. un 3.kārta  “ Vidzemes augstskola- vārti uz vienotas Eiropas izglītības 
telpu””  vadītāja 

- ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2010/0191/2DP/2.1.2.0/10/APIA/VIAA/001 
„Atbalsts ES 7.ietvara ICT programmas STREP projekta „Simulation 
Highway”  laborante 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds    Zinta Skrastiņa 

E-pasts zinta.skrastina@va.lv 

Pilsonība Latvijas Republika 
 

 

Darba pieredze  
 

 

Laika periods No 2001. gada 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lektors 

Galvenie pienākumi 1. Lekciju, semināru vadīšana. 
2. Mācību kursu pilnveidošana. 
3. Studentu konsultēšana. 

 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera 

Nozare Biznesa vadība  
 

Laika periods No 1982. gada 
 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vispārējās izglītības skolotājs 
 

Galvenie pienākumi Vispārējās vidējās izglītības matemātikas programmu realizācija 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras Valsts ģimnāzija, L. Paegles 40, Valmiera 

Nozare Izglītība 

Izglītība  
 

 

 

Laika periods No 1996. līdz 1998. gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Matemātikas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods No 1977. līdz 1982. gadam 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Matemātikas specialitāte; matemātiķa, pasniedzēja kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 

Papildus izglītība  

Laika periods  2010 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Kursu apliecība „Mūsdienīgs un interaktīvs mācību process, izmantojot 
bezmaksas programmatūru ActivInspire Personal jebkurai interaktīvajai 
tāfelei” (8stundas) 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Izdevniecības LIELVĀRDS Tālākizglītības centrs 

Laika periods  2008 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts Nr. 835. Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata 
metodiķa statuss 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Izglītības satura un eksaminācijas centrs 

Laika periods  2007 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

  Kursu apliecība „Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju datoru un 
interneta lietošanas prasmju pilnveide modernizētā mācību satura 
aprobācijai” (36 stundas) 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekts 
„M ācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” 

Laika periods  2006 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Kursu apliecība „Vispārējās vidējās izglītības matemātikas skolotāju 
profesionālās pilnveides programma” (72 stundas) 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekts 
„M ācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” 

Laika periods 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kursu apliecība „E- kursa izstrāde” 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Projekts „Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas sagatavošana 
nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā” 

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

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

Vācu valoda  
 pietiekama  pietiekama  pietiekama  pietiekama  

pietieka
ma 

Angļu valoda            

Krievu valoda  
 pietiekama  pietiekama  pietiekama  pietiekama  

pietieka
ma 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

  

Organizatoriskas prasmes Klases audzinātāja pienākumu veikšana 
  

  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 
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Europass  
Curriculum Vitae  

                                                                                              

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds    AGRITA ŠOMASE 
E-pasts agrita.somase@va.lv 

    

Izglītība  
  

Laika periods 01.09.2003. – 20.06.2007. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
 
 

                                           
Laika periods 

BA Turība 
 
 

  01.06.1998.-30.10.1998. 

 Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums  

  sekretāre-lietvede 

 
 

   mācību centrs „Austrumvidzeme” 
 

Laika periods 
 
01.09.1983. – 30.06.1985.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

nepabeigta augstākā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Pedagoģiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras fakultātes neklātienes 
nodaļa 

 
 

Laika periods 

 
 

01.09.1979. – 21.06.1983.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējā speciālā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģiskā skola 
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Darba pieredze 
 

Nozare 
 

                                             
Laika periods 
 
 
 
Profesija vai ieņemamais amats 
  
Galvenie pienākumi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

personāla lietvedība 
 

01.04.2010. -> 

 

Vidzemes Augstskola; juriste-personāla speciāliste 

 

- sagatavot darba un uzņēmuma līgumus un to grozījumus; sagatavot rīkojumus 
(t.sk. par personālu); veikt dokumentu oriģinālu atvasinājumu apliecināšanu 

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus darba tiesību jomā 
- izstrādāt amatu aprakstus; piedalīties personāla atlases procesā, protokolēt to 
- konsultēt vadību un darbiniekus darba tiesību jautājumos; izskatīt sūdzības un 

iesniegumus darba tiesību jomā 
- sagatavot personāla dokumentāciju; nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu un analīzi; sagatavot un iesniegt atskaites  
- darbs ar personālu: komunikācija, informācijas aprite, iepazīstināšana ar 

dokumentiem  

- sagatavot prezentācijas vadītāju uzstāšanās sekmīgai norisei  
- ikdienā darbs ar elektroniskām datu un dokumentu aprites 

sistēmām (ar Vidzemes Augstskolas dokumentu aprites 
sistēmu un Latvijas augstskolu informācijas sistēmu LAIS) 
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Nozare 
Laika periods 
 
Profesija vai ieņemamais amats 
 
Galvenie pienākumi 

 
 

 
 
          

Nozare 
Laika periods 
 
Profesija vai ieņemamais amats 
 
Galvenie pienākumi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nozare 
 
Laika periods 
 
Profesija vai ieņemamais amats                            
 
Darba vietas nosaukums 
Galvenie pienākumi 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

 
 
Nozare 

 
Laika periods 

 
Profesija vai ieņemamais amats 
Galvenie pienākums 

        
 
 

 

   izglītība 
 

01.01.2009. -> 
 

Vidzemes Augstskola; vieslektore studiju kursā „Lietvedība” 
 

- sagatavot un lasīt lekcijas kursā „Lietvedība”, atjaunojot informāciju atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un jaunākajām izmaiņām tajos 

- vadīt teorētiskās un praktiskās nodarbības studentiem un Vidzemes Mūžizglītības 
centra klausītājiem 

    
 
 
 

   lietvedība; personāla lietvedība 
 

02.01.2003. - 31.03.2010. 
 

Vidzemes Augstskola; Personāla un lietvedības daļas vadītāja 
 

- plānot, organizēt un vadīt Personāla un lietvedības daļas darbu 
- organizēt dokumentu apriti, uzskaiti, reģistrēšanu un 

nodošanas arhīvā; pārraudzīt augstskolas lietvedības procesu 
struktūrvienībās un augstskolā kopumā 

- sagatavot darba un uzņēmuma līgumus un to grozījumus; sagatavot rīkojumus 
(t.sk. par personālu); veikt dokumentu oriģinālu atvasinājumu apliecināšanu 

- izstrādāt amatu aprakstus; piedalīties personāla atlases procesā, protokolēt to 

- nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un 
analīzi; sagatavot un iesniegt atskaites  

- piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē 
- ikdienā darbs ar elektroniskām datu un dokumentu aprites 

sistēmām (ar Vidzemes Augstskolas dokumentu aprites 
sistēmu un Latvijas augstskolu informācijas sistēmu LAIS) 

 
 
lietvedība 
 

02.02.2002. – 01.01.2003. 
 

  Vidzemes Augstskola; kancelejas vadītāja 
 

Vidzemes Augstskola, Valmiera, Cēsu iela 4 
 

- organizēt kancelejas darbu 
- organizēt un kārtot lietvedību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
- nodrošināt dokumentu aprites un savlaicīgas izpildes pārraudzību 
- veidot un kārtot personu lietas studentiem un darbiniekiem 
- ikdienā darbs ar Latvijas augstskolu informācijas sistēmu 

LAIS 
 
 
lietvedība 
 

01.09.1999. - 01.02.2002. 
 

Vidzemes Augstskola; sekretāre 
 

- nodrošināt augstskolas vadības ikdienas darbu un iekšējo komunikāciju starp 
darbiniekiem, struktūrvienībām, administrāciju un vadību; sagatavot izziņas 

- organizēt augstskolas vadības lietišķās tikšanās, protokolēt sēdes 
- atbildēt uz saņemtajiem zvaniem un koordinēt to tālāku virzību, nodrošināt 

informācijas atgriezeniskumu 
- nodrošināt biroja tehnikas darbību  
 

Prasmes  
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Sociālās prasmes - spēja strādāt komandā 
- prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību 
- vēlme mācīties un pilnveidot zināšanas 

Organizatoriskas prasmes - spēja mērķtiecīgi un patstāvīgi organizēt savu darbu un izpildīt pienākumus 

Datora lietošanas prasmes - prasmes darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint, 
Internet) 

- prasmes darbā ar elektronisko dokumentu aprites sistēmu 
- spēja profesionāli strādāt ar biroja tehnika (kopētāju, printeri, FAX, skeneri) 

Vadītāja apliecība 
 

- B kategorija 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

226 
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds  ZUNDE, Ansis 

Adrese  
Tālrunis 2 88 175 66   
E-pasts ansis.zunde@va.lv 

 

 

Pilsonība Latvijas Republika 
 

 

Darba pieredze  
 

 

Laika periods 1981.-1985.            

Profesija vai ieņemamais 
amats 

tulkotājs un zinātniskais redaktors 

Galvenie pienākumi filozofisku tekstu tulkošana un rediģēšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Izdevniecība „Avots”  
Aspazijas bulv., 24, Rīgā 

Nozare  Grāmatu izdošana 

Laika periods  No 1985 līdz šodienai  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

pētnieks 

Galvenie pienākumi zinātniskais darbs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Filozofijas un socioloģijas institūtā  
Akadēmijas lauk. 1, Rīgā. 

Nozare  Filozofija 

Laika periods No 2000 līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

arī vieslektors un viesdocents 

Galvenie pienākumi Lekciju kursu sagatavošana un docēšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Vidzemes Augstskolā  
Cēsu iela 4, Valmierā. 

Nozare   izglītība 
  

Izglītība  
 

  

Laika periods  1969.-1974.   

 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Diploms,  
  kvalifikācija: filozofijas pasniedzējs un sociologs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

LU Vēstures un filozofijas fakultātē 
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Laika periods  1974.-1977.  
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

aspirantūra (doktorantūra),  pabeigta ar iesniegtu disertāciju 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Aspirantūra LU Vēstures un filozofijas fakultātes 
Filozofijas vēstures katedrā 

Papildus izglītība  

Laika periods   1990 - 1991 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Stažēšanās PSRS Zinātņu Akadēmijas Filozofijas institūtā Maskavā 

  

 

Prasmes 

 
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšan
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda            

Angļu valoda  X    X    X  

Krievu valoda  X    X    X  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes   Līdztekus zinātniskam darbam no 1990. līdz 1993. gadam strādāju  
par filozofijas redaktoru žurnālos Grāmata un Kentaurs XXI; kopš 1994.  
gada nodarbojos arī ar filozofiskās literatūras izdošanu; no 1997. līdz  
2004. gadam un no 2006. līdz 2009. gadam biedrības Intelekts prezidents.  
LZA Filozofijas terminoloģijas komisijas loceklis.  

  

Datora lietošanas prasmes ir 

Publikācijas 

 

  175 (tostarp 1 monogrāfija, zinātniski raksti, referāti, tulkojumi, 
sastādītas un rediģētas grāmatas) 

 

 
 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

228 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.20. Studiju programmas 
kursu apraksti 
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ANGĻU VALODA UZ ŅĒMĒJDARBĪBĀ  

 

Studiju kursa autors: docente Selga Goldmane/ lektore Daina Lārmane  

Studiju kursa veids: A daļa (kurss pieejams arī apmaiņas studentiem) 

Studiju kursa forma:  Pilna laika, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 1. studiju gads, divi semestri 

Studiju valoda: angļu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, individuālie un grupu darbi, praktiskās nodarbības, 
literatūras studijas, literatūras pārskats (kopsavilkums), praktiskie vārdu krājuma un gramatikas 
vingrinājumi, prezentācijas, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  Kursa mērķis ir uzlabot studentu kompetences līmeni angļu 
valodā, apgūstot augstāka līmeņa angļu valodu specialitātei radniecīgās (bizness un 
ekonomika) un vispārizglītojošās jomās; attīstīt runas plūdumu un saturisko precizitāti, 
atbilstošā formālās valodas lietošanas līmenī; aktivizēt rakstīšanas prasmes, atbilstoši 
organizējot informācijas pasniegšanu; apgūt publiskās runas pamatprincipus angļu valodā 
un pielietot iemaņas publiski uzstājoties; aktivizēt un attīstīt diskusiju iemaņas angļu 
valodā; paplašināt un aktivizēt savu vārdu krājumu; nostiprināt gramatikas zināšanas un 
valodas struktūru lietošanas prasmes;  
apgūt starpkultūru komunikācijas prasmes un apzināties verbālās un neverbālās komunikācijas 
lomu starpkultūru kontekstā.  
 
Studiju rezultāti: Studenti spēs  

- aktīvi lietot valodu savā specialitātē ar atbilstošām runas, rakstu, klausīšanās un 
lasīšanas prasmēm augstākajā līmenī 

- analizēt un izvērtēt informatīvu materiālu 
- izprast un izskaidrot jēdzienus, kas saistīti ar apgūstāmajām tēmām 
- parādīt un pielietot iegūtās zināšanas un kritiski analizēt paraugsituācijas.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vidusskolas CE sertifikāts angļu valodā (ieteicamais 
minimālais līmenis – C)  
 
Vērt ējums:  
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: apmeklētas lekcijas, aktīva dalība praktiskajās 
nodarbībās, izpildīti individuālie un grupu darbi, prezentācijas un iesniegti rakstu darbi.  
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: semestra darba vērtējums (pārbaudes darbu vērtējumi, 
mutisko prezentāciju un rakstu darbu vērtējumi) (2/3, gala eksāmena vērtējums (1/2). Gala 
vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena vērtējums ir virs 4 (ieskaitot). 
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Studiju kursa saturs: 

1. Uzņēmumu veidi un to struktūra, ekonomikas sektori.  
2. Menedžments un vadība. Komandas veidošana. Sievietes uzņēmējdarbībā.  
3. Darbs un karjera; darba sludinājumi. Prasme runāt pa telefonu. Rekomendācijas un 

sūdzību vēstules. 
4. Kompānijas stratēģija, misija, vīzija. Zīmolvedība. 
5. Pārliecinošā komunikācija. Publiskā runa. Dažādu angļu valodas reģistru 

salīdzinājums.   
6. Mārketings. Reklāma. Biznesa ētika. 
7. Globalizācija. Vides jautājumi biznesā. Starpkultūru jautājumi un komunikācija.  
8. Situāciju analīze. Specialitātei radnieciskas literatūras studijas – analīze un 

kopsavilkums. 
 
Studiju kursa literat ūra:  

1. G.Tullis New Insights into Business Longman 2001 
2. P. Strutt  Market Leader Longman 2001  
3. P.Emerson Business Builder Modules 1-9   Business Grammar Builder Macmillan 

2002 
4. M.Powell New Business Matters  Thomle, 2005 
5. Mark Powel, Presenting in English, Language Teaching Publications 1997 
6. Readings from http://www.economist.com/ 

 
Papildu literatūra:   

1. Materiāli no datu bāzēm 
2. Internetā pieejamie resursi: 

http://www.nytimes.com/ 
http://www.balticbusinessnews.com/ 

 http://www.bbc.co.uk/news/business/ 
 http://www.businessweek.com/ 
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MIKROEKONOMIKA 
 
Studiju kursa autors : Vija Melbārde , m.paed., lektore. 
 
Studiju kursa veids : obligātais studiju kurss  
 
Studiju kursa forma : pilna, nepilna laika  
 
Studiju kursa l īmenis : bakalaurs  
 
Studiju gads , semestris: 1.semestris 
 
Studiju valoda : latviešu  
 
Studiju kursa apjoms : 4 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības ,patstāvīgais darbs , 
pētījumu prezentācijas, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija :  
Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas Biznesa vadība studentiem.  
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un veidot izpratni par galvenajām ekonomikas 
likumsakarībām un to izpausmes formām mājsaimniecību un uzņēmumu līmenī, par 
ierobežotu resursu efektīvu sadali kā mikroekonomikas galveno funkciju ,  kā arī par 
ekonomikas teorijas pielietošanu dažādu alternatīvu novērtēšanā un labāko ekonomisko 
lēmumu pieņemšanā, lai apzinātos savas un pārējo ekonomikas subjektu rīcības 
cēloņsakarības; veidot  prasmes  un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas praktiskajā 
darbībā ,izstrādājot un aizstāvot  patstāvīgo studiju darbu; sagatavot studentus  speciālo 
ekonomisko studiju kursu apguvei. 
 
Studiju rezultāti:  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 
 1) zināt un izprast atsevišķa ražotāja un patērētāja rīcības motivāciju konkurences un 
ierobežotu resursu apstākļos; 2) prast izdarīt pareizu izvēli preču un darba tirgū, analizēt 
tirgus subjektu rīcības cēloņus un sekas noteiktu motīvu ietekmē; 3)iegūt nepieciešamās 
kompetences turpmākai nozares teorētisko un profesionālās specializācijas kursu apguvei.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas : nav nepieciešamas. 
 
  Prasības kredītpunktu ieguvei:  

1. Savlaicīga patstāvīgā studiju darba izpilde, iesniegšana un prezentēšana. Studiju 
darba tēmas tiek saskaņotas ar docētāju. 

2. Pozitīvs vērtējums visos pārbaudes darbos. 
3. Obligāts semināru un praktisko nodarbību apmeklējums. Kavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
4. Sekmīga pārbaudījuma nokārtošana. 

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens  
 
Gala vērtējumu veido: 

3. Darbs semināros un praktiskajās nodarbībās – 10 %. 
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4. Pārbaudes darbi ( kopā  3 pārbaudes darbi )– 30 %. 
5. Patstāvīgais studiju darbs - 20 % ( darba saturs un noformējums- 10% , 

prezentācija -10%). 
6. Eksāmena atzīme – 40 %. 

 
Studiju kursa saturs. 
1. Ievads mikroekonomikas teorijā 
Ekonomikas zinātnes attīstība. Mikro- un makroekonomika. 
Vajadzības un resursi. Ražošanas faktori.Ražošanas efektivitāte . Ražošanas iespējas un 
alternatīvās izmaksas. 
Ekonomikas teorijas metodoloģija. Ekonomiskās sistēmas.  
Vienkāršots tirgus modelis. 
2. Pieprasījums un piedāvājums. 
Pieprasījums, to ietekmējošie faktori. Pieprasījuma grafiskā analīze. 
Pieprasījuma cenas elastīgums  un to ietekmējošie faktori.Pieprasījuma ienākuma 
elastīguma  analīze.Pieprasījuma krusteniskā elastīgums. 
Piedāvājums, to ietekmējošo  faktoru analīze.Piedāvājuma grafiskā analīze.Piedāvājuma 
elastīgums . 
Tirgus līdzsvars. Nodokļu un subsīdiju ietekme. 
3. Patērētāja rīcība tirgū. 
Preces derīgums, tā funkcija. Galējais  un kopējais derīgums. 
Gosēna likumi.Patērētāja līdzsvars tirgū.  
Patērētāja preferences: vienaldzības līknes analīze. 
Patērētāja ierobežojumi: budžeta līnijas analīze. Patērētāja izvēle: ienākuma un 
aizvietojamības efekta analīze. 
4. Ražošana un izmaksas. 
Ražošanas funkcija ar vienu mainīgo ražošanas faktoru. 
Ražošanas funkcija ar diviem mainīgiem ražošanas faktoriem. Izokostas. Izokvantas. 
Ražotāja līdzsvars.Ražošanas mēroga efekts. 
Uzņēmums un izmaksas. Ražošanas izmaksas īslaicīgā un ilgstošā periodā.Pastāvīgo, 
mainīgo, vidējo un galējo izmaksu  matemātiskā un grafiskā analīze. 
Uzņēmuma ieņēmumi- – kopējie, vidējie, galējie ieņēmumi. 
Bezzaudējuma punkts. Ekonomiskā peļņa un grāmatvedības peļņa. 
5. Tirgus un konkurence. 
Pilnīga konkurence; būtība, cenas, ražošanas apjoms. 
Konkurences firmas līdzsvars īslaicīgā un ilgstošā periodā.  
Nepilnīga konkurence: monopols, oligopols, monopolistiskā konkurence. 
Monopolvaras jēdziens: avoti un praktiskais pielietojums. Cenu diskriminācija. 
Cenas un peļņas maksimizācijas nosacījums nepilnīgas konkurences tirgū. 
6. Ražošanas resursu tirgus. 
Darba tirgus: darba piedāvājuma un darba pieprasījuma analīze. 
Kapitāla tirgus, tā īpatnības. Diskontēšana. 
Zemes tirgus. 
Uzņēmējspēju tirgus. 
7.Tirgus efektivitāte un valdības loma ekonomikā. Tirgus nepilnības. 

 
 
Studiju kursa literat ūra:  
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Pamatliteratūra:  

1. Dzelmīte M.,Volodina M.,Mikroekonomika. –R.: SIA Izglītības soļi, 2005.-
240.lpp. 

2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. – R.: SIA Izglītības soļi, 2007. -454 
lpp. 

3. N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor. Economics /. - 2nd ed. - Hampshire : South-
Western/Cengage Learning, 2011. - 902 p. 

 
Papildliterat ūra: 

1. Gods U. Mikroekonomika. - R.:SIA Biznesa augstskola Turība,2008.- 432 lpp. 
2. Lībermanis G. Mikroekonomika.-R.: Kamene, 2007.- 379 lpp. 
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati.- Rīga :Viktors Nešpors , 2010. - 254 

lpp.  
4. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas.- R.: 2007. – 369 lpp.  
5. McConnel C.R., Brue S.L. Economics Principles, Problems, and Policies: 16 th 

Edition – Irwin/McGraw Hill, Inc, 2005. – 733 p. 
6. Sloman J Essentials of Economics :  3rd ed. - Harlow : Prentice Hall, 2004.-500 p. 
7. Laikraksts “Dienas bizness “ 
8. Žurnāls „Kapitāls”  
9. Žurnāls „Forbes” 
10. Tīmekļa resursi :  

� http://www.fm.lv   
� http://www.em.gov.lv    
� http://www.csb.lv   
� http://www.nozare.lv  
� http://www.worldbank.org.    
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MAKROEKONOMIKA 
 

Studiju kursa autors : Vija Melbārde, m.paed.,lektore 
 
Studiju kursa veids : obligātais studiju kurss  
 
Studiju kursa forma : pilna, nepilna  laika  
 
Studiju kursa l īmenis :  bakalaurs  
 
Studiju gads , semestris: 2.semestris 
 
Studiju valoda : latviešu  
 
Studiju kursa apjoms : 4 kredītpunkti   
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, grupu darbs, diskusijas, prezentācijas, lietišķās spēles ,  
patstāvīgais darbs, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija :  
Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas Biznesa vadība studentiem.  
Kursa mērķis - dot iespēju studentiem apgūt zināšanas un veidot izpratni par tirgus 
ekonomikas  funkcionējošajām likumsakarībām makroekonomikas līmenī; veidot  
prasmes  un iemaņas patstāvīgi novērtēt un analizēt daudzveidīgo faktoru ietekmi uz 
tautsaimniecības situāciju un ekonomiskajiem procesiem valstī un pasaulē, iesaistot 
studentus patstāvīgā studiju darba izstrādē ; sagatavot studentus tālākai speciālo 
ekonomisko studiju kursu apguvei. 
 
Studiju rezultāti:  
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
1)zināt un izprast ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas likumsakarības tautsaimniecības 
līmenī: ekonomikas subjektu rīcību vienmērīgas ekonomikas izaugsmes, resursu pilnīgas 
nodarbinātības, cenu līmeņa stabilitātes un iedzīvotāju reālo ienākumu pieauguma 
nodrošināšanā  ; 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 
turpmākai nozares teorētisko un profesionālās specializācijas kursu apguvei.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas : Mikroekonomika  
 
Vērt ējums : 
  Prasības  kredītpunktu ieguvei:  

5. Savlaicīga  patstāvīgā studiju darba  izpilde, iesniegšana un prezentēšana. Studiju 
darba tēmas tiek saskaņotas ar docētāju. 

6. Obligāts semināru un praktisko nodarbību apmeklējums.  
7. Sekmīgs   vērtējums visos pārbaudes un patstāvīgajos darbos.  
8. Sekmīga gala pārbaudījuma nokārtošana. 

Gala pārbaudījuma veids: rakstveida eksāmens  
 
Gala vērtējumu veido: 
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7. Darbs   semināros un praktiskajās nodarbībās – 10 %. 
8. Pārbaudes darbi (  kopā  3 pārbaudes darbi )– 30 %. 
9. Patstāvīgais studiju darbs - 20 % ( darba saturs un noformējums- 10% , 

prezentācija -10%). 
10. Eksāmena atzīme – 40 %. 

 
  Kursa saturs  
1. Ievads makroekonomikā. 
2. Makroekonomikas pamatrādītāji. 
Cenu līmenis un  cenu indeksi.. Nominālais un reālais iekšzemes kopprodukts. 
3. Ekonomikas attīstība un ekonomikas izaugsme. 
4. Makroekonomiskā nestabilitāte. 
Ekonomikas attīstības  cikliskums. Nodarbinātība un bezdarbs. 
 Inflācija un stagflācija. Filipsa līkne. 
5. Nauda. Bankas un monetārā politika . 
Naudas funkcijas, veidi.  
Naudas piedāvājums un pieprasījums.  
Divl īmeņu banku sistēma. Komercbankas un to darbība.  
Centrālā   banka un naudas piedāvājuma regulēšana.  
Monetārās politikas instrumenti. 

Kopējo izdevumu modelis. 
Izdevumu reizinātāja ietekme uz iekšzemes kopproduktu. IS – LM modelis. 
7. Fiskālā politika. Valsts budžets. 
Valsts ieņēmumi un izdevumi. Valsts parāds. 
 Nodokļu sistēma. Lafēra līkne. Fiskālā politika, tās veidi. 
8. Starptautiskā tirdzniecība. Imports un eksports. Starptautiskās tirdzniecības 
politikas. Starptautiskā ekonomiskā integrācija. Maksājumu bilance.  
 
Studiju kursa literat ūra:  

 
Pamatliteratūra : 

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi.- R.: 2007, 454 lpp. 
2. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss.- R.: 2003, 315.lpp. 
3. Šenfelde M. Makroekonomika.- R. : RTU izdevniecība, 2009 ,241 lpp.  
4. N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor. Economics /. - 2nd ed. - Hampshire : South-

Western/Cengage Learning, 2011. - 902 p. 
 

Papildliteratūra: 
1. Gods U. Makroekonomika.- R. : 2002. –352 lpp. 
2. Lībermanis G. Makroekonomika .– R.: Kamene, 2006. – 445 lpp.  
3. Rifkins Dž.Jaunās ekonomikas laikmets.-R.: Jumava, 2004 .-279 lpp. 
4. Mankiw N.Gregory. Macroeconomics .- 4th ed. - New York : Worth Publishers, 

2000. - XLI, 553 p.  
5. McConnell Campbell R., Stanly L.Brue. Economics : principles, problems, and 

policies .- 16th ed. - Boston : McGraw-Hill, 2005. - XXX, 732 p. 
6. Parkin M. Economics . - 7th ed. - Boston : Pearson/Addison Wesley, 2005. - 

XLVIII, 834 p.   

6. Kopējā pieprasījuma  un kopējā piedāvājuma modelis. 
Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. Makroekonomiskās stabilitātes 
nodrošināšana. 
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7. Sloman J. Essentials of Economics . - 3rd ed. - Harlow : Prentice Hall, 2004. - 
XIX, 500 p.  

8. LR Ekonomikas Ministrijas ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
9. Latvija. Pārskati par Latvijas tautas attīstību.- R.:UNDP. 
10. Latvijas statistikas gadagrāmata.- LR CSP. 
11. Žurnāli: Kapitāls,  The Economist. 
12. Tīmekļa resursi :  
htpp://www.em.gov.lv 
htpp://www.fm.gov.lv 
htpp://www.csb.lv 
htpp://www.bank.lv 
htpp://www.nozare.lv 
htpp://www.worldbank.org  
htpp://www.undp.org 
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MATEM ĀTIKA 

 
Studiju kursa autors: lektore Zinta Skrastiņa 
 
Studiju kursa veids: A daļa  
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 
 
Studiju gads, semestris: 1. semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, vizualizēšana, praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa mērķis: apgūt ekonomikā un statistikā nepieciešamos matemātiskās 
analīzes elementus, t.i., funkciju īpašības un pētīšanu: 

• funkcijas robežu aprēķināšanu;  
• funkcijas atvasinājumu aprēķināšanu; 
• nenoteiktā, noteiktā un pirmā veida neīstā integrāļa aprēķināšanu. 

 
Studiju kursa apguves rezultāts: studenti apgūst teorētiskās ekonomikas un vadības zinību 
izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas, kuras var praktiski pielietot lietišķajos pētījumos un 
problēmu risinājumos, iemācās patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un analizēt, sistematizēt, 
sintezēt un integrēt iegūto informāciju. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vidusskolas 
matemātikas kurss. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:  

1. Laikā jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. 
3. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu līdz 

noteiktajam eksāmena datumam. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido:  
1. Individuālais darbs praktiskajos darbos – 10% 
2. Vērtējums kontroldarbos – 30% 
3. Vērtējums eksāmenā – 60% 
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Studiju kursa saturs: 
1. Kopas un apakškopas. Darbības ar kopām. Ierobežotas kopas. Suprēms un infīms. 

Matemātiskās loģikas simboli. 
2. Funkcijas definīcija. Monotonas, periodiskas, ierobežotas, pāra un nepāra 

funkcijas. Saliktas funkcijas jēdziens. Inversās funkcijas jēdziens. Jēdziens par 
elementārajām funkcijām. Skaitļu virknes jēdziens un uzdošanas veidi. Darbības ar 
virknēm. Virkņu īpašības. 

3. Funkcijas robežas. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas funkcijas. Teorēmas par 
funkciju robežām. Pirmā un otrā ievērojamā robeža.  

4. Funkcijas nepārtrauktības jēdziens. Atvasinājumu definīcija. Atvasinājuma 
ģeometriskā un fizikālā jēga. Atvasinājuma eksistence. Funkcijas grafika pieskares 
vienādojums. 

5. Atvasināšanas formulas un kārtulas. Augstāku kārtu atvasinājumi. Funkcijas 
diferenciāļa jēdziens. Diferenciāļa izmantošana tuvinātiem aprēķiniem. 

6. Diferenciālrēķinu pamatteorēmas (Fermā, Rolla, Lagranža, Košī). Nenoteiktību 
atklāšana. Lopitāla kārtula. 

7. Funkciju pētīšana. 
8. Vairākargumentu funkcijas jēdziens. Funkcijas parciālie pieaugumi un pilnais 

pieaugums. Vairākargumentu funkcijas parciālie atvasinājumi. Vairākargumentu 
funkcijas pilnais diferenciālis. Saliktas vairākargumentu funkcijas parciālie 
atvasinājumi. Funkcijas gradients. 

9. Primitīvās funkcijas jēdziens. Nenoteiktā integrāļa definīcija. Nenoteiktā integrāļa 
īpašības un integrēšanas formulas. Integrēšana ar substitūcijas metodi. 

10. Parciālā integrēšana. 
11. Līklīnijas trapeces laukums. Noteiktā integrāļa definīcija. Noteiktā integrāļa 

īpašības. Ņūtona-Leibnica formula. Substitūcijas lietošana. Parciālā integrēšana. 
12. Pāra un nepāra funkcijas noteiktais integrālis. Plaknes figūras laukuma 

aprēķināšana, lietojot noteikto integrāli. Pirmā veida neīstie integrāļi. 
 
Studiju kursa literat ūra: 

1. I. Revina, M. Peļņa, M. Gulbe, S. Bāliņa „Matemātika ekonomistiem”. 2006.g., R., 
SIA Izglītības soļi. 

2. I. Revina, M. Gulbe, M. Peļņa, G. Bāliņa  
“Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem”. 1997.g., R., Zvaigzne ABC. 

3. Kompendijs. 
 
Papildu literatūra: 

1. K. Šteiners “Augstākā matemātika”. III daļa. 1998. g., R.,  
Zvaigzne ABC (3-179) 

2. K. Šteiners “Augstākā matemātika”. IV daļa. 1999. g., R.,                   Zvaigzne 
ABC (3-80) 

3. Dz. Bože, L. Biezā, B. Siliņa, A. Strence  
“Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā”. 1996.g., R., Zvaigzne ABC. 

4. I. Volodko „Augstākā matemātika”. I daļa. 2007. g., R., Zvaigzne ABC. 
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EKONOMIKAS V ĒSTURE  
 

Studiju kursa autors : Vija Melbārde , m.paed., lektore 
 
Studiju kursa veids : A daļa 
 
Studiju kursa forma : pilna laika, nepilna laika  
 
Studiju kursa l īmenis :  bakalaurs  
 
Studiju gads , semestris: 2.semestris – pilna laika studijās, 1.semestris – nepilna laika 
studijās 
 
Studiju valoda : latviešu  
 
Studiju kursa apjoms : 2 kredītpunkti   
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, grupu darbi, prezentācijas,  diskusijas, patstāvīgais 
darbs, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas Biznesa vadība studentiem.  
 
Kursa mērķis - dot iespēju studentiem apgūt zināšanas par pasaules vadošo valstu 
ekonomikas attīstības iezīmēm , dažādu saimniecības sistēmu rašanos un attīstību no  
starptautiskās tirdzniecības pirmsākumiem līdz mūsdienām, akcentējot Eiropas 
saimniecības īpatnības; 
padziļināt analītiskās prasmes mūsdienu ekonomikas un biznesa procesu, ekonomiskās 
politikas adekvātai novērtēšanai valstu vēsturiskās attīstības kontekstā;  
attīstīt komunikācijas un prezentācijas kompetences  
 
Studiju rezultāti:  
 
Pēc kursa apgūšanas students  
1)zina un izprot dažādu saimniekošanas  sistēmu  rašanās ,  funkcionēšanas 
likumsakarības, kopīgās un atšķirīgās iezīmes, valstu ekonomiskās attīstības īpatnības   
sabiedrības vēsturiskās attīstības kontekstā;  
2) iegūst prasmes  izvērtēt ekonomikas problēmas, valstu ekonomisko politiku , balstoties 
uz vēsturisko pieredzi un mācībām , kā arī iegūst prasmes  vēsturiskajā pieredzē balstītu 
patstāvīgu lēmumu pieņemšanai , risinot aktuālas mūsdienu ekonomikas problēmas .  
3)ir padziļinājis profesionālajā darbībā nepieciešamās komunikācijas un prezentācijas 
kompetences  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas : nav nepieciešamas  
 
Vērt ējums : 
 Prasības  kredītpunktu ieguvei:  

9. Savlaicīga patstāvīgā studiju darba izpilde, iesniegšana un prezentēšana. Studiju 
darba tēmas tiek saskaņotas ar docētāju. 

10. Obligāts semināru un praktisko nodarbību apmeklējums.  
11. Sekmīgs  vērtējums visos pārbaudes un patstāvīgajos darbos.  
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12. Sekmīga gala pārbaudījuma nokārtošana. 
 

Gala pārbaudījuma veids: rakstveida eksāmens  
 
Gala vērtējumu veido: 

1. Darbs  semināros un praktiskajās nodarbībās – 10 %. 
2. Pārbaudes darbi (   2 kontroldarbi )20 %. 
3. Patstāvīgais studiju darbs - 30 % ( darba saturs un noformējums- 10% , 

prezentācija -10%). 
4. Eksāmena atzīme – 40 %. 

 
 
Kursa saturs  
1. Ekonomikas vēstures priekšmets 
Cilvēku saimnieciskās darbības vēsturiskā analīze. Ekonomikas vēstures periodizācija. 
2.Senāko pasaules valstu saimniecības un sabiedrības īpatnības.  
Antīkās pasaules ekonomika: Senā Grieķija un Senā Roma.   
3. Feodālisma laikmets.  
Muiža feodālisma laikmetā. Viduslaiku pilsētas. Amatniecība un tirdzniecība Eiropā 
feodālisma apstākļos. Hanzas savienība.  
4. Kapitālisma ekonomikas ģenēze Eiropā. 
Lielie ģeogrāfiskie atklājumi XV-XVI gs. Tirdzniecības loma kapitālistisko attiecību 
veidošanā.  
Nīderlandes izvirzīšanās  XVII. gs. Agrārais apvērsums Anglijā. Rūpnieciskais apvērsums 
Anglijā un. Anglijas ekonomiskais uzplaukums līdz XIX gs. beigām. 
5. Pasaules vadošo  valstu  ekonomiskās attīstības iezīmes  19.gs.-20.gs.sākumā.   
Vācijas ekonomiskā attīstība un industrializācijas īpatnības 1860.-1914.g. 
 Kapitālisma attīstība Francijā. Francijas industrializācijas īpatnības. 
 Krievijas ekonomikas attīstība. Ekonomiskie procesi  Latvijas teritorijā.   
Pilsoņu karš ASV, tā ekonomiskās sekas. ASV ekonomiskais uzplaukums.  
Japānas ekonomiskās attīstības  īpatnības 1868.-1919.g.  
Strukturālās pārmaiņas pasaules tautsaimniecībā . 
6. Eiropas un ASV ekonomika periodā starp diviem pasaules kariem. 
Pirmā pasaules kara sekas. Etātisma tendences. Lielā depresija . Rūzvelta jaunais kurss. 
PSRS ekonomika. Latvijas republikas ekonomikas iezīmes. 
7. Pasaules un Eiropas ekonomika   pēc Otrā pasaules kara. 
Maršala plāns . SEPP. Komandekonomikas sabrukums. Latvijas ekonomiskā attīstība pēc 
neatkarības  atgūšanas :ilūzijas un realitāte. Globalizācijas aspekti. Jaunā ekonomika. 
 
 
Studiju kursa literat ūra:  

 
Pamatliteratūra  
 
1. Rider, C. An Introduction to Economic History. Cincinnati: South – Western College 

Publishing, 1995.  
2. Džads, T. Pēc kara: Eiropas vēsture pēc 1945. gada. Rīga: Laikraksta Diena izdevums, 

2007.  
3.  Pipers N.Stāsti par ekonomikas vēsturi .-Rīga :Jāņa Rozes apgāds,2005. 

 
Papildliteratūra 
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1. Aizsilnieks, A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914-1945. – Stokholma: Daugava, 

1968.  
2. Anstrats P.J..Civilizācijas vēsture.-Rīga,1995. 
3. Balabakins N.,Šneps M. Kad Latvijā būs labklājības valsts. Tautsaimnieks  Kārlis 

Balodis.- Rīga:Zinātne , 1993. 
4. Krastiņš O. Latvijas saimniecības vēsturiskā pieredze.1918.-1940.-Rīga :Latvijas 

valsts agrārās ekonomikas institūts,2001 
5. Pasaules civilizācijas : to vēsture un kultūra .1-4.sēj. - Rīga : RaKa, 1998-2001. 
6. 20. gadsimta Latvijas vēsture. II daļa – Neatkarīga valsts: 1918-1940.g – Rīga: 

Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003. 
7.  Cameron, R. A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to 

the Present. Oxford: Oxford University Press, 1997. 
8. Deiviss N.Eiropas vēsture - Rīga : Jumava, 2009  

 
 

Tīmekļa resursi  

1.Ritschl, A. The Marshall Plann 1948-1951. Humboldt Universitaet, Berlin, 2007.  
http://eh.net/encyclopedia/article/Ritschl.Marshall.Plan  
2. Bierman, H. The 1929. Stock Market Crash. Cornell University, 2007. 
http://eh.net/encyclopedia/article/Bierman.Crash  
3.  Mosk, C. Japanese Industrialisation and economic growth. University of Victoria, 
2007.  
http://eh.net/encyclopedia/article/mosk.japan.final  
4. Ransom, R.,L. The Economics of the Civil War. University of California, Riverside. 
2007  
http://eh.net/encyclopedia/article/ransom.civil.war.us  
5.  Tuttle, C. Child Labor during the British Industrial Revolution. Lake Forest College, 
2007. http://eh.net/encyclopedia/article/tuttle.labor.child.britain  
6. Burnette, J. Women Workers in the British Industrial Revolution. Wabash College, 
2007.  
http://eh.net/encyclopedia/article/burnette.women.workers.britain  
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STATISTIKA UN DATORIZ ĒTĀ INFORM ĀCIJAS APSTRĀDE 

 
 
Studiju kursa autors: profesore Dr. Sarma Cakula, lektore Zinta Skrastiņa 

 

Studiju kursa veids: A daļa 

 

Studiju kursa forma:  Pilna laika 

 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

 

Studiju gads, semestris: 3.semestris – pilna laika studijās, 4.semestris – nepilna laika studijās 

 

Studiju valoda: latviešu 

 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti  

 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie laboratorijas darbi, ieskaites, papildus uzdevumi 
 
Studiju kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar statistikas un uzskaites nozīmīgumu 
biznesa pētījumos, studenti iegūst prasmes un iemaņas pielietot statistiskās analīzes 
metodes pētījumos, problēmu risinājumos un praktiskajā darbā. 
Sniegt pamatzināšanas datu analīzes teorētiskajos jautājumos, veidot pamatiemaņas un prasmes 
datorprogrammas SPSS lietošanā pētniecisko darbu izstrādē un datu analīzē. 
 
Studiju rezultāti:  Studenti izprot statistikas pamatjēdzienus, lieto statistikas metodes procesu 
analīzē, izprot statistikas lietojumu ekonomikā, iemācās patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un 
analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju.  
Kursa klausītāji iegūst zināšanas par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām pētījumu 
datu analīzei. Kursa laikā tiks apgūtas zināšanas un prasmes datorprogrammas SPSS lietojumos 
datu analīzei. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Pētījumu 
metodoloģija, matemātika 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
• Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
• Jānokārto paredzētās ieskaites. 
• Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams 

atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
• Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu līdz noteiktajam 

eksāmena datumam. 
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Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

  
 
Gala vērt ējumu veido:  
1. Individuālais darbs statistikas praktiskajos darbos - 10% 
2. Vērtējums statistikas ieskaitēs - 40% 
3. Individuālais darbs semināros un praktiskajos darbos datorizētā informācijas apstrādē - 

15% 
4. Ieskaite datorizētā informācijas apstrādē - 10% 
5. Eksāmens - 25% 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Empīriskie sadalījumi un to īpašības. Vidējie lielumi un to īpašības. 
Variācijas rādītāji un to īpašības. Variācijas rindas momenti. Asimetrijas un ekscesa 
rādītāji. 
Gadījumnotikumi. Varbūtības jēdziens. Vienkāršākās darbības ar varbūtībām. Darbības ar 
savstarpēji atkarīgu notikumu varbūtībām. 
Vidējās un pilnās varbūtības formulas. Beijesa formula. Atkārtoti novērojumi. Bernulli 
formula un Ņūtona binoms. 
Gadījumlielumi un to vispārēji sadalījumi. 
Vienmērīgs sadalījums. Binomiālais sadalījums. 
Normālā sadalījuma funkcijas un grafiskie attēli. Normālā sadalījuma lietošana. 
Logaritmiski normālais sadalījums. 
Izlases metode. Izlašu veidi. Ģenerālkopas vērtējumu aprēķināšana. 
Vienkāršas gadījumizlases kļūdas un vērtējuma intervāli. Izlases kļūdas dažiem citiem 
izlases veidiem. Izlases kļūdas un normālais sadalījums. 
Statistiskās hipotēzes. 
Lielā skaita likums un teorētiskie sadalījumi. 
Statistisko datu apstrādes programmas. SPSS 
Mainīgo definēšana un attīstība. Datu ievads SPSS 
Aprakstošās statistikas elementi: aprakstošās un biežuma tabulas, grafiki, centrālās 
tendences rādītāji SPSS 
Mainīgo mijsakarību analīze. Pārskata tabulas SPSS. 
Korelācija. Lineārā regresija SPSS 
Statistisko testu realizācija SPSS 
Datu bāzes veidošana anketām SPSS 
 
 
Studiju kursa literat ūra: 
 
1. Krastiņš O., Ciemiņa I. „Statistika”. 2003.g., R., LR Centrālā statistikas pārvalde. 
2. Krastiņš O. „Statistika un ekonometrija”. 1998. g., R., LR Centrālā statistikas pārvalde. 
3. Arhipova S., Bāliņa. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. 

Datorzinību centrs, 2003, 348 lpp. 
4. Lasmanis Aivars. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un 

psiholoģijas pētījumos / SPSS. Aivars Lasmanis. - Rīga : Izglītības soļi, 2002.  
5. Darren George, Paul Mallery (1999) SPSS for Windows. Step by step. Allyn and 

Bacon, p 340 
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Papildu literatūra:   
 
1. Krastiņš O. „Ekonometrija”. 2003. g., R., LR Centrālā statistikas pārvalde. 
2. Raizs Ļ. „Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs”. 2000. g., R., RaKa. 
3. Vasermanis E., Šķiltere D. „Varbūtību teorija un matemātiskā statistika”. 2003. g., R., 

SIA „Izglītības soļi”. 
4. Grīnglazs L., Kopitovs J. „Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem 

uzdevumu risināšanai”. 2003. g., R., Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola. 

5. Vergina G., Kārkliņa V. „Statistika ekonomistiem”. 2004. g., R., Kamene. 
6. Berenson Mark L., Levine David M. Basic Business Statistics. Concepts and 

Applications. Prentice Hall, New Jersey. 1999, 1058,  
http://cw.prenhall.com/berenson/  

7. Dexter J. Booth Msc Phd Cmath Fima. A First Course in Statistics. London, DP 
Publications, 1992 

8. Fleming M.(1996) The Essence of Statistics for Business. Prentice-Hall, USA. 
9. James T.McClave and P.George Benson. Statistics for Business and Economics. 

Prentice – Hall. ,USA, 1994, 339-690 
10. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos. Rīga, 1999. 
11. Lasmanis A. Matemātiskās statistikas metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 

Rīga, 1999 
12. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes. Rīga, 2001. 
13. Leonard J. Kazmier (1996) Business Statistics. The McGraw – Hill Companies, USA. 
14. Marija J.Norusis  (1993) SPSS for Windows: Base System User’s  Guide. Chicago, 

USA, 
15. Neil A.Weiss (1996) Elementary Statistics. Addison-Wesley Company, USA 
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS 

 
Studiju kursa autors: vieslekt. Normunds Pētersons 
                
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma : pilna laika, nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis: bakalaura 
 
Studiju gads, semestris: 1.semestris – pilna laika studijās, 3.semestris – nepilna laika 
studijās 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, patstāvīgie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija: iepazīstināt studentus  ar svarīgākajiem uzņēmējdarbību 
regulējošiem  likumdošanas aktiem – gan Latvijas Republikas likumdošanu  
uzņēmējdarbības  jomā, gan arī atsevišķiem Eiropas Savienības likumdošanas aktiem. 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar tiesību teorijas pamatnostādnēm, tiesību normu 
hierarhiju, sniegt vispārējas zināšanas uzņēmējdarbības tiesību pamatjautājumos,  
iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības tiesību,  saimniecisko tiesību un darba tiesību 
normatīvo regulējumu un sniegt plašākas zināšanas un izpratni par normatīvo aktu 
piemērošanu šajās nozarēs. Kursa gaitā studenti apgūst plašas zināšanas par 
uzņēmējdarbību regulējošiem normatīviem  aktiem kā arī par uzņēmējdarbības tiesību 
subjektu dibināšanu, darbības , reorganizācijas un likvidācijas kārtību, saimniecisko 
tiesību un darba tiesību  likumdošanas aktiem. Komerctiesības ir privāttiesību nozare, kura 
reglamentē specifisku subjektu (komersantu) īpašu darbību (komercdarbību). Civiltiesības 
ir privāttiesību vispārīgā nozare, kas attiecas uz visiem privāttiesiskajā sfērā iesaistītajiem 
subjektiem un privāttiesību darījumiem, savukārt komerctiesības ir privāttiesību speciālā 
nozare, kas attiecas uz šaurāku subjektu loku un šaurāku privāttiesisko attiecību kopumu.  
 
Studiju kursa rezultāti : kursa laikā studenti iegūst izpratni par tiesību subjektu juridisko 
statusu un saimnieciskās darbības tiesiskā regulējuma pamatjautājumiem, kas regulē 
tiesību subjektu mantiskās un nemantiskās attiecības, kam ir nozīmīga loma gan 
komerciālajā apgrozībā, gan ikdienas dzīvē un pēc kursa apgūšanas pratīs šīs zināšanas 
piemērot praksē, patstāvīgi izvērtēt uzņēmējdarbības tiesiskos aspektus, sagatavot un 
analizēt juridiskus dokumentus.   
 
Vērt ējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

 -jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem praktiskiem darbiem un uzdevumiem, tai 
skaitā referātam; 
-darbi jāizpilda un jānodod ne vēlāk kā nedēļu pirms eksāmena; 
-sekmīgi jānokārto rakstisks eksāmens, kurā studentiem jāparāda ne tikai teorētiskās 
zināšanas, bet arī prasme šīs zināšanas pielietot praktiski. 
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Gala pārbaudījuma veids : eksāmens,  
Gala vērt ējumu veido: 

              Gala pārbaudījuma vērtējums 65% 
              Patstāvīgā darba (referāta) vērtējums 20% 
              Testa pārbaudījumi 15% 

 
Studiju kursa saturs: 
 
Nr.              Tēma 
 
1. Ievads. Saimnieciskās darbības un komercdarbības vispārīgie 
noteikumi. Komercdarbības vispārīgie noteikumi un tiesiskais regulējums. 
2. Komercreģistrs. Uzņēmums. Firma. Filiāle un pārstāvniecība. 
3. Komercpilnvaras un prokūras. Komercaģents un mākleris. 
4. Kapitālsabiedrības – to veidi, raksturojums un darbības principi. 
5. Personālsabiedrības: pilnsabiedrības un komandītsabiedrības. 
6. Komercsabiedrību reorganizācija. 
7. Komercdarījumi. 
8. Maksātnespēja – vispārīgie noteikumi. Tiesiskās aizsardzības 
process maksātnespējas lietās. 
9. Juridiskās personas maksātnespējas process. Fiziskās personas 
maksātnespējas process. 
10. Valdījums un īpašums. Īpašuma tiesības un to nozīme 
saimnieciskajā darbībā. Īpašuma aprobežojumi. 
11. Saistību tiesību rašanās un izbeigšanās. Darījumi un līgumi.  
12. Saistību tiesību pastiprināšana: līgumsods, galvojums, rokasnauda, 
ķīla, hipotēka, komercķīla.  
13. Atsevišķi l īgumu veidi, to būtība un raksturojums, būtiskākās 
pazīmes.  
14.   Zaudējumu atlīdzināšana kā galvenais  civiltiesiskais līdzeklis 
tiesiska aizskāruma seku novēršanai. 
15.   Strīdu izskatīšanas kārtība. Tiesas. Civilprocess. 
16.   Darba tiesisko attiecību regulējums, vispārīgie noteikumi. 
17.   Darba likums: darba samaksa, darba līgums, darba līguma grozīšana 
un izbeigšana, darbinieka aizsardzība, izbeidzot darba tiesiskās attiecības. 
 
Studiju kursa literat ūra: 

Balodis.K. Ievads Civiltiesībās. Rīga:Zvaigzne ABC, 2007. – 383 lpp. 
Torgāns.K Saistību tiesības.I daļa. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2006. -315 lpp. 
Torgāns K.Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. –Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2008. – 359 lpp. 
Strupišs A. Komerclikuma komentāri A daļa, Komercdarbības vispārīgie 

noteikumi. Rīga: A.Strupiša juridiskais birojs”SIA, 2003.  -303 lpp. 
Strupišs A. Komerclikuma komentāri. III. – Rīga: „A.Strupiša juridiskais birojs” 

SIA. 2003. – 335 lpp. 
Zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis & Liberte” Darba likums ar 

komentāriem. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. 2010.- 303 lpp. 
 
Papildu literatūra:  
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Likums ”Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 
pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”; 
Komerclikums, Maksātnespējas likums,  Darba likums. Civilprocesa likums. 

Rozenfelds J. Lietu tiesības.Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 304.lpp. 
Torgāns K.(redakcijā)Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 

Rīga: Mans īpašums, 2000. – 687.lpp. 
Grūtups A.,Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. 

Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp. 
Torgāns K (redakcija) Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais 

izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. – 976 lpp. 
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GADA PROJEKTS I (BIZNESA PL ĀNS) 
 
Docētājs:    Aigars Andersons, zinātņu maģistrs nekustamā īpašuma 
menedžmentā 
   
Studiju kursa veids:   A  daļa  
 
Studiju kursa forma:  pilna un nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:  bakalaurs 
 
Studiju gads, semestris: 3.semestris – pilna laika studijās, 4.semestris – nepilna laika 
studijās 
 
Studiju valoda:  Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms:  4 kredītpunkti un 48 (24 NL) kontaktstundas (45 min) 
 
Studiju kursa metodes:  lekcijas, semināri, grupu darbs, praktiskie darbi un 
pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:   
  Studiju kurss “Biznesa plāns” nodrošina studentus ar nepieciešamajām pamata 
zināšanām un prasmēm, kas ļauj tiem kompetenti uzsākt personīgās biznesa idejas 
praktisku realizāciju kvalitatīva biznesa plāna izstrādes veidā. Studiju kursā uzmanība tiek 
koncentrēta uz pareizi strukturēta un uz reāliem izejas datiem balstīta, vidējas sarežģītības 
biznesa plāna izstrādei. Kursa struktūra atļauj studentiem, kuriem ir noteikta profesionālā 
interese par konkrētiem biznesa veidiem un jaunu, inovatīvu produktu vai pakalpojumu 
izstrādi, tos analizēt padziļināti.  
 Lai nodrošinātu individuālu kursa zināšanu pārnesi atbilstošu studentu vajadzībām 
un interesēm, atbilstoši noteiktajiem studiju kursa mērķiem un uzdevumiem, tas ir veidots 
kā īpaši elastīgs un mērogojams, piemērojot to dažāda lieluma auditorijām, kā arī 
nevienmērīgam iepriekšējo zināšanu un studentu sagatavotības līmenim. 
 Studiju kursa “Biznesa plāns” saturs, apmācības tehnikas un parametri atspoguļo 
biznesa plāna izstrādi kā izteiktu starpnozaru disciplīnu, kā arī parāda tā nozīmību gan 
taktiskajā, gan stratēģiskajā ekonomisko procesu izpratnes un analīzes dimensijās. Kursa 
uzbūve ir veidota, apvienojot izpratni par biznesa plāna izstrādi un tā saistību un 
savstarpējo mijiedarbību ar citiem tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem dažādu 
politisko, ekonomisko, vides, sociālo, tehnoloģisko un līgumisko faktoru ietekmē.  
 
Studiju kursa mērķis un uzdevumi: 
 Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas par biznesa plānošanu kā biznesa 
vadības un uzņēmējdarbības nodrošināšanas neatņemamu sastāvdaļu, kā arī iegūt pamata 
praktiskās iemaņas biznesa plāna izstrādē.  
 Papildus primāri noteiktajam studiju kursa zināšanu apguves mērķim ir noteikti 
specifiskie mērķi un uzdevumi: 
- sniegt pamata zināšanas par biznesa plāna sastādīšanas principiem un veicināt praktisko 
iemaņu apguvi mazā vai vidējā uzņēmuma biznesa plāna izstrādāšanai; 
- prast darboties mainīgas iekšējās un ārējās vides apstākļos, kā arī paredzēt, aprēķināt  un 
analizēt šo darbību iespējamās izraisītās sekas; 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

249 
 

- apgūt biznesa plāna finanšu daļas naudas plūsmas sastādīšanas pamatiemaņas, sasaistot 
tās ar detalizētiem biznesa idejas pirmapstrādes un atsevišķu biznesa plāna elementu 
analīzes rezultātiem. 
  
Studiju rezultāti: 
 Pēc studiju kursa “Biznesa plāns” sekmīgas pabeigšanas studenti ir ieguvuši 
padziļinātas teorētiskas zināšanas par biznesa plānošanas pamatprincipiem un apguvuši 
pamatiemaņas, kas nepieciešamas reālu biznesa plānu izstrādei mazajos un vidējos 
uzņēmumos. 
 
Iegūtās zināšanas un prasmes kursā. 
1) Pamata spējas un prasmes:  
 a) Atbildīga rīcība- students ir spējīgs noteikt un novērtēt atšķirību starp patērētāja 
un biznesa īpašnieka rīcību tirgū un veicot biznesa plānošanu ir spējīgs identificēt un 
pielietot tikai ticamus izziņas un faktoloģiskos materiālus. 
 b) Spēja komunicēt- kursa beidzējs ir spējīgs sagatavot un publicēt labi 
strukturētus, faktoloģiski precīzus, precīzā, ekonomiskajiem rakstiem raksturīgā biznesa 
valodā rakstītus tekstus, kā arī spēj brīvi publiski izteikties par biznesa plānu un ar to 
saistītajām tēmām. 
 c) Efektīva apmācība- students ir spējīgs patstāvīgi organizēt un strukturēt iegūto 
informāciju, kā arī spēj plānot un uzņemties atbildību par noteikto veicamā patstāvīgā 
darba apjomu. 
 d) Kritiskā un radošā domāšana- students ir spējīgs precīzi formulēt mērķus, 
izvirzīt idejas, noteikt problēmas, analizēt informāciju un pēc pamatotas analīzes pieņemt 
atbilstošus lēmumus, kā arī ir apguvis loģisku lēmumu pieņemšanas shēmas darbojoties ar 
daudzfaktoru problēmu analīzi un informācijas plūsmām. 
 e) Individuāla prasme noteikt sev pozitīvu pašnovērtējumu. 
2) Speciālās zināšanas, spējas un prasmes: 
  a) Studentiem tiek attīstīta konceptuāla un intuitīva izpratne par biznesa plānošanu 
saistībā ar individuāliem biznesa plāniem, reālās uzņēmējdarbības imitācijas konteksta 
ietvaros. 
 b) Studentiem tiek veicināta vispārīgā izpratne kā darbojas jaunu produktu un 
pakalpojumu attīstība no abu pušu- gan patērētāju, gan uzņēmēju darbības rezultātiem. 
Šāds skatījums veicina studentu izpratni par optimālo darbību interdisciplinārā un 
daudzfaktoru ietekmes vidē. 
 c) Studenti iegūst zināšanas kā koordinēt un vadīt dažādus procesus, kas ietekmē 
biznesa plāna sastādīšanu un biznesa ilgtspējīgu attīstību. Papildus, auditorijas semināru 
un grupu darbu veidā studenti attīsta izpratni, kādā veidā dažādu profesiju pārstāvji 
pieņem savstarpēji saskaņotus lēmumus saistībā ar biznesa plānošanu, palīdzot topošajiem 
biznesa vadītājiem un menedžeriem rast optimālus sadarbības veidus ar citu saistīto 
nozaru speciālistiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 Studiju kursa “Biznesa plāns” klausītājiem nav citu formālu iepriekšējo 
priekšzināšanu kritēriju, izņemot vispārēja izpratne par uzņēmējdarbību un spēja veikt 
vienkāršus finanšu naudas plūsmas aprēķinus. Tas ir pamata līmeņa kurss, lai papildinātu 
studentu zināšanas un prasmes darbībai daudzfaktoru biznesa vidē. Attiecībā uz iegūtajām 
prasmēm iepriekšējo studiju laikā, studentiem ir vēlamas apgūtas prasmes veikt 
daudzfaktoru procesu analīzi, kā arī finanšu un naudas plūsmas pamata metožu aprēķinus. 
Kā priekšrocība kursa apguvē tiek uzskatītas zināšanas uzņēmējdarbības pamatos, 
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projektu vadībā un investīciju plāna sastādīšanā, mikro un makroekonomikas pamatos, 
finanšu un uzņēmējdarbības likumdošanā. 
 
Studiju formas:  
1) nodarbībās tiek sniegta teorētiska informācija lekciju veidā par kursa 
pamatjautājumiem, iesaistot studentus diskusijās un praktisko uzdevumu veikšanā gan 
individuāli, gan grupās; 
2) studenti piedalās semināros, analizējot konkrētu biznesa ideju apstrādi un realizācijas 
iespējas un pielietojot apgūto teoriju praktiskajos risinājumos; 
3) patstāvīgais darbs un gala darba izstrādes process tiek organizēts individuāli vai mazās 
grupās (2-4 cilvēki), ņemot vērā darba sarežģītību un tā paredzamo apjomu. Gala darbs- 
detalizēts biznesa plāns, tiek izstrādāts individuāli. Visiem praktiskajiem un mājas 
darbiem ir jābūt izpildītiem pasniedzēja norādītajos termiņos, ievērojot kursa disciplīnu un 
ētikas normas. 
 
Vērt ējums: 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1) Izstrādātā biznesa plāna aprakstošā daļa un finanšu aprēķinu daļa ir obligāti jāiesniedz 
izskatīšanai kursa pasniedzējam līdz iepriekš noteiktajiem datumiem pa e-pastu 
aigars.andersons@va.lv vai  ievietojot VIA studiju e-vidē “Punkts”, mapē “Studentu 
publikācijas”. Pēc tam darbs tiek nodots vērtēšanai un to ir atļauts prezentēt.  
2) Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem individuāli veicamajiem praktiskajiem darbiem 
un pārbaudes darbiem (2), kā arī grupās veicamajiem praktiskajiem uzdevumiem.  
3) Studentam jāpiedalās vismaz 50% no studiju kursa semināriem. 
 
Eksāmens:  
mutiska biznesa plāna prezentācija (no 12 līdz 15 minūtēm, iepriekš noteiktajā darbu 
prezentācijas secībā). 
Novērtējuma kritēriji: 
60% -biznesa plāns, biznesa plāna prezentācija, 
25% -pārbaudes darbi (2), praktiskie darbi auditorijā, darbs semināru laikā 
15% -nodarbību un semināru apmeklējums, patstāvīgais darbs. 
 
Studiju kursa saturs: 
 Studiju kurss “Biznesa plāns” nodrošina studentus ar nepieciešamajām pamata 
zināšanām un prasmēm, kas ļauj tiem kompetenti uzsākt personīgās biznesa idejas 
praktisku realizāciju kvalitatīva biznesa plāna izstrādes veidā. Studiju kursā uzmanība tiek 
koncentrēta uz pareizi strukturēta un uz reāliem izejas datiem balstīta, vidējas sarežģītības 
biznesa plāna izstrādei. Kursa struktūra atļauj studentiem, kuriem ir noteikta profesionālā 
interese par konkrētiem biznesa veidiem un jaunu, inovatīvu produktu vai pakalpojumu 
izstrādi, tos analizēt padziļināti.  
 Studiju kursa “Biznesa plāns” saturs, apmācības tehnikas un parametri atspoguļo 
biznesa plāna izstrādi kā izteiktu starpnozaru disciplīnu, kā arī parāda tā nozīmību gan 
taktiskajā, gan stratēģiskajā ekonomisko procesu izpratnes un analīzes dimensijās. Kursa 
uzbūve ir veidota, apvienojot izpratni par biznesa plāna izstrādi un tā saistību un 
savstarpējo mijiedarbību ar citiem tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem dažādu 
politisko, ekonomisko, vides, sociālo, tehnoloģisko un līgumisko faktoru ietekmē.  
 Kursa gaitā iegūtās zināšanas un prasmes ir iespējams izmantot turmākajos studiju 
kursos, kas saistīti ar uzņēmumu vadību, investīciju piesaisti, ilgtspējīgas attīstības 
stratēģisko plānošanu, vadīšanas teoriju un praksi, praktisko uzņēmējdarbību un biznesa 
projektu vadību, kā arī biznesa projektu finanšu vadību.  
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Kursa tēmas: 
Biznesa plāna nepieciešamība, tā būtība, nozīme un saturs. Biznesa ideju avoti. Biznesa 
plāna jēdziens, secība. Praktiskais darbs- individuālo pirkumu veikšanas analīze. 
Uzņēmuma darbības plānošana, uzņēmuma stratēģija, uzņēmuma vadības metodes. Tirgus 
konkurence, būtība, struktūra, veidi. Tirgus pētīšanas paņēmieni. Analīzes metodes.  
Produkta definēšana. Uzņēmējdarbības finansēšana. Kapitāla piesaistes un palielināšanas 
iespējas. Praktiskais darbs- “sava” biznesa izvēle, uzņēmuma apraksts un potenciāla 
novērtējums.  
Biznesa plāna saturs un kopsavilkums, to veidošanas pamatprincipi. Dati par uzņēmumu, 
tā mērķiem un potenciālu. Dalībnieki, darbības veids, vēsture, piedāvātie produkti, 
finansiālais stāvoklis. 
Projekta izklāsts. Biznesa idejas apraksts. Iespējamās problēmas un to risinājumi. Tirgus 
analīze, konkurentu novērtējums, projekta raksturs (inovatīvs, oriģināls, tradicionāls utt.), 
uzņēmuma esošā bāze. Naudas plūsma un tās īpatnības. Pārbaudes darbs- biznesa plāna 
kopsavilkums un idejas izvirzīšana. 
Projekta finanšu analīze. Produkcijas ražošanas pašizmaksa, rentabilitāte, maksātspēja. 
Naudas plūsmas aprēķins, plānošana un nepārtrauktības nodrošināšana. Praktiskais 
darbs- biznesa plāna naudas plūsmas sastādīšana. 
SVID analīze. Uzņēmuma un konkrētā projekta stiprās puses, vājās puses, draudi un 
iespējas. Praktiskais darbs- SVID analīzes veikšana. Seminārs par biznesa procesu 
analīzes metodēm. 
Biznesa plāna termiņu plānošana un krīzes menedžments. Lēmumu pieņemšanas kārtība. 
Projekta audita nepieciešamība tā realizācijas laikā. Praktiskais darbs- izpildes kontroles 
mehānismu iestrāde biznesa projektā. 
Biznesa plāna pielikumi. Biznesa plānam obligāti nepieciešamā dokumentācija. Papildus 
dokumentācija. Seminārs par projektu dokumentēšanas metodoloģiju. Praktiskais darbs- 
biznesa plānam nepieciešamās dokumentācijas saraksts.  
Iespējamo biznesa plāna koriģēšanas mehānismu izstrāde, pēcprojekta analīze un audits. 
Pārbaudes darbs- biznesa plāna forma, saturs un nozīme. 
Biznesa plāna izstrāde, iekšējā kontrole, vizuālās un matemātiskās kontroles iespējas. 
Biznesa plāna noformēšana. Ieteikumi biznesa plāna prezentācijai. 
 
Ieteicamā studiju kursa literat ūra: 

1. Vīksna, A. Savs bizness. Atkārt. un papild. izd.- Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2009.: Informatīvā biznesa centrs.- 232 lpp. (iepr. versija- Vīksna A. Savs 
bizness.- Rīga :Lietišķās informācijas dienests, 2007.) 
2. Alsiņa R. Mācies plānot (biznesa plāna pamati). -Rīga: Kamene, 2004. 
3. Edeirs Dž. Līderība un inovācija. -Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 
4. Pinson Linda, Jinnet Jerry. Anatomy of a Business Plan, 4th edition. -Chicago: 
Dearbon, 1999. 
5. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. -Rīga: KIF “Biznesa komplekss”, 
2002. 
6. Barovs, P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot- Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2009.- 213 lpp., (iepr. versija- Barovs, Pols. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un 
īstenot / Pols Barovs - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008.- 213 lpp.)  
7. Finch Brian. How to Write a Business Plan/ Brian Finch.- 2nd ed.- London; 
Philadelphia: Kogan Page, 2006.- 151 p.: diagr.- (The Sunday Times: creating 
Success).  
 
Bibliotēkās pieejamo ieteicamo un papildliteratūru skatīt:  
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http://katalogs.rcb.lv/Alise/alise3i.asp?opty=3&critattr=SUBJKEYWORD&critval=Bi
znesa%20pl%C4%81ns 
 
8. Žurnāli:  "Kapitāls", “Latvijas Ekonomists”, “The Economist”, u.c. 
9. Laikraksti: “Dienas bizness”, “Biznes & Baltija”, u.c. 
10. Ar uzņēmējdarbību saistītā likumdošana un statistika: 
www.vid.gov.lv, www.ur.gov.lv, www.likumi.lv, www.csb.lv, www.lursoft.lv. 
11. Biznesa plānu paraugi, idejas, iespējas: 
http://koshelyok.ru/idei.html  
http://www.homebusiness.ru/ideas/ 
http://www.getidea.ru/ 
12. Ar biznesa plāna sastādīšanu saistītā informācija:  
http://www.realsmallbusiness.com/ 
http://www.startupinternetmarketing.com/downloads/reports.html 
http://www.columbus-chamber.org/bizmodel/ 
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PĒTĪJUMU METODOLO ĢIJA 

 
 
Studiju kursa autors: Asoc.prof., Dr.oec Maira Leščevica, vieslekt. I.Rozenvalde 

Studiju kursa veids: A daļa 

Studiju kursa forma: pilna laika un nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 3.semestris – pilna laika studijās, 2.semestris – nepilna laika studijās 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 

 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, pārbaudes darbi, literatūras 
studijas 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar zinātniskā pētījuma 
būtību un norises galvenajiem posmiem: pētījuma plānošanu, tēmas izvēli un precizēšanu; 
materiālu vākšanu, atlasi un izvērtēšanu; iegūto rezultātu apstrādi un interpretāciju; sniegt 
ieskatu par galvenajiem principiem pētījuma noformēšanai rakstveidā. Bez tam kursa laikā tiks 
radīta izpratne par sociālo zinātņu pētījumu metodoloģijas pamatjautājumiem, datu ievākšanas 
un datu analīzes metodēm, kā arī veicināta iegūto zināšanu pielietošana praksē. 
 
Studiju rezultāti:  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• iegūst priekšstatu par zinātnisko darbu un nepieciešamās praktiskās iemaņas tā 
veikšanai; 

• izpratni par zinātniskā darba specifiku, kultūru un ētiku 
• būs apguvuši nepieciešamās teorētiskās pamatzināšanas un praktiskā darbā attīstījuši 

iemaņas sekmīgai pētījuma īstenošanai un tā noformēšanai rakstveidā.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vispārējas 
priekšzināšanas vidusskolas kursa līmenī; pietiekamas angļu valodas zināšanas literatūras 
studijām un teksta izpratnei. Matemātika (vidusskolas līmenī).  
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Jāizpilda un laikā jānodod visi praktiskie un 
patstāvīgie darbi; gala pārbaudījumā jāiegūst pozitīvs vērtējums. 
 

Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens. 
  

Gala vērt ējumu veido: Gala pārbaudījuma vērtējums 50% 
    Patstāvīgā darba vērtējums 30% 
    Dalība grupas darbā 10% 
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    Testa pārbaudījums 10% 
 
Studiju kursa saturs: 

• Zinātniskā darba specifika: zinātne, zinātniskā pētniecība, pētījums, pētījumu veidi; 
zinātniskā pētījuma galvenie posmi [tēmas izvēle; iepazīšanās ar potenciālajiem 
pētījuma objektiem; pētījuma mērķu, uzdevumu; pētniecisko jautājumu vai hipotēžu 
izvirzīšana; pētījuma pieteikuma sagatavošana, pētījuma akcepta saņemšana; pētījuma 
plānošana un īstenošana. Pētījuma dizaini. Mainīgo lielumu mērījumu skalas. Pētījuma 
ticamība. Izlase un populācija. Pētījumu veidi. Pētījumu ētiskie principi. Pētījums un tā 
izstrādes process. Datu ievākšanas metodes. Datu apkopošana un analīze. 

• Zinātniskā darba veikšanai nepieciešamās vispārējās un specifiskās prasmes un 
iemaņas. 10 ikdienas pētnieciskās prasmes  

• Akadēmiskās rakstīšanas specifika. Akadēmiskās rakstīšanas kompleksais raksturs: 
rakstīšanas process, produkts un rīki/likumības 

• Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Bibliogrāfisko norāžu struktūra. Literatūras 
sarakstu veidošanas principi. Bibliogrāfiskās norādes un literatūras sarakstu 
veidošana.  

• Zinātniskā darba struktūra. Rakstīšanas pamatposmi. Rakstīšanas stratēģijas. 
Rakstīšanas psiholoģija, sevis kā rakstītāja iepazīšana 

• Darbs ar avotiem un literatūru. Citēšanas kultūra, zinātniskā darba ētika, 
plaģiātisms. 

• Zinātnes valoda. Raksturīgākās kļūdas. 
• Akadēmiskā darba noformēšana: rediģēšana, koriģēšana, darba tehniskais 

noformējums. 
• Terminoloģija, anotācija, atslēgvārdi. 

 
Studiju kursa literat ūra: 

1. Arhipova I., Bāliņa S (2003). Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un 
Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs (bibliotēka un arī e-punkts) 

2. Eko Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jānis Roze, 2006, 314 lpp.. 
3. Geske Andrejs un Grīnfelds Andris. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. 

Rīga: RaKa, 2001, 106. lpp. 
4. Geske Andrejs un Grīnfelds Andris. Izglītības pētniecība : mācību grāmata 

augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju 
programmu studentiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 261 lpp.  

5. Goldberga Natālija. Rakstīt par būtisko. Rīga: Jumava, 2004, 186 lpp. 
6. Kristapsone Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata 

augstskolu sociālo zinātņu programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola 
“Turība”, 2008, 349 lpp.  

7. Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs. Rīga: RaKa 

8. Mūze Baiba, Pakalna Daina un Kalniņa Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces 
: metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 133 lpp. 

9. Nītiņa Daina. Valsts valodas kvalitāte. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004, 74 lpp. 
10. Raščevska, M., Kristapsone, S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: 

Izglītības soļi 
11. Rozenvalde Inta. Akadēmiskās rakstīšanas kompleksais raksturs. Grām.: Latviešu 

valoda − pastāvīgā un mainīgā. Rīga: Valsts valodas komisija, 2007, 71.−82. lpp. 
Valsts valodas komisijas raksti, 3. sēj.  

 
Papildu literatūra: 
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1. Baltiņš Māris un Markus Dace (atb. par izdevumu). Konferences “Zinātnes 
valoda” materiāli . Rīga, 2003, 52 lpp. 

2. Babbie, E. (2004) The Practice of Social research. Belmont, California: 
Wadsworth Publishing Company (bibliotēka)Chicago Manual of Style. Chicago 
University Press. 

3. Blaxter Loraine, Hughes Christina, and Tight Malcolm. How to Research. 3rd ed. 
Open University Press, 2006, 287 p. 

4. ClouseBarbara Fine. The Student Writer : Editor and Critic. 3rd ed. McGraw-Hill, 
1992, 502 p. 

5. Dawson Catherine. A Practical Guide toResearch Methods : A User-friendly 
Manual for Mastering Research Techniques and Projects. 2nd ed. Oxford: How 
To Books, 2006, 165 p.  

6. Durkin Diane Bennett. Writing in the disciplines. New York: Random House, 
1987, 512 p. 

7. Hoover, K., Donovan, T. (2008) The Elements of Social Scientific Thinking. 
ThomsonWadsworth (e-punkts) 

8. Lasmanis Aivars. Pētījums skolotāja profesionālajā darbībā: ar ko sākt? Skolotāja 
Almanahs. Nr. 2, 2009, 1.−8. lpp.; Nr. 3, 1.−14. lpp.; Nr. 4, 2.−5. lpp. 

9. Leonhard Barbara Harris. Discoveries in Academic Writing. Heinle&Heinle, 
Thomson Learning, 2002, 358 p. 

10. Publication Manuel of the American Psychological Association. 4th ed. 
Washington , DC: American Psychological Association, 1994, 368 p. 

11. Tickle Amy. The Writing Process : A Guide for ESL Students. HarperCollins, 
1996, 456 p. 

12. Trimmer Joseph F. Writing with a Purpose. 10th ed. Boston; Toronto: Houghton 
Miflin Co., 1992, 610 p. 

13. Trochim, W. (2001) The Research Methods Knowledge Base, Atomic Dog 
Publishing  

14. Turabian Kate L. A Manuel for Writers of Research Papers, Theses, and 
Dissertations : Chicago Style for Students and Researchers. 7th ed. Chicago; 
London: The University of Chicago Press, 2007, 466 p.  

15. Winkler Antony C., McCuen Jo Ray. Writing the Research Paper : A Handbook. 
Harcourt Brace, [1992], 354 p. 
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IEVADS FILOZOFIJ Ā  

Studiju kursa autors: vieslekt. Ansis Zunde  

Studiju kursa veids: A daļa 

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 2.semestris – pilna laika studijās, 3.semestris – nepilna laika 

studijās 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un kursa beigšanas darbs 

Studiju kursa anotācija.  
Kurss domāts biznesa vadības un tūrisma gidu specialitātes studentiem. Tāpēc tiks akcentēti 
kultūru komunikācijas un diskursu teorijas jautājumi, parādīta ekonomiskās vērtības teorijas 
universālā jēga, kāda tā atklājas kapitāla, varas, naudas un vēlmes koncepta analīzē. Tas sniegs 
zināšanas par mūsdienu filozofijas principiem, daudzveidību un domāšanas darba režīmiem, 
dos priekšstatu par filozofiju kā eksistenciālu dzīvesmākslu. Semināros un kursa darba izstrādē 
studenti mācīsies pārvērst iegūtās zināšanas par praktiskām iemaņām.  

 
Studiju rezultāti: studenti apgūst loģiskas struktūras un tehnikas, ar kuru palīdzību var 
kontrolēt savu dzīves stilu, politisko, ētisko, estētisko un kognitīvo praksi; prot atšķirt dažādus 
apziņas darba režīmus un racionalitātes tipus; iemācās interpretēt un rakstīt smalki niansētus 
tekstus. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vispārējais pirmkursnieku sagatavotības līmenis. 

 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  
a) jānoklausās lekciju kurss un jāpiedalās semināra nodarbībās. Studentu eksaminē 

tikai tad, ja viņam ieskaitīti visi semināru tēmati;  
b) ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmena jāiesniedz apcerējums par iepriekš 

saskaņojamu tēmatu (apjoms: 16 000 – 24 000 zīmju jeb 8 – 12 lpp. ar 1,5 rindu intervālu 
starp rindām; obligāti atsaukties uz citētiem vai pieminētiem tekstiem — zemsvītras 
piezīmes lappuses apakšā (footnote), secinājumi un izmantotās literatūras saraksts darba 
beigās); 

c) jānokārto mutvārdu eksāmens, kurā galvenais punkts būs iesniegtā apcerējuma 
veiksmju un kļūmju iztirzājums; 
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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. Pasaules reliģiju un kultūru daudzveidība. Seši kultūras tipi – seši loģisko modalitāšu 

(hipotētiskās, apodeiktiskās un deontiskās) salikumi. Izslēgšana, iekļaušana un kapitalizācija. 
Filozofija kā «kultūras kvintesence». 

2. Eiropeiskās filozofijas sākotne: Oidipa mīts – Sōkrata mūžs – Aristotela theoria. 
Meditācija kā apziņas darba režīms. Patiesības rūpju uzturēšanas mezglu punkti: likums un 
liktenis, vara, zinīga neziņa, poiēsis, philia un eros. 

3. Pāreja no antīkās pasaules uz feodālo. Kristietiskā logosa, ticības, cerības un mīlestības 
izpratne. Prāta un Atklāsmes attiecību traktējums. Kontemplācija kā viduslaiku kultivējamais 
apziņas darba režīms. 

4. Jaunlaiku pasaules ainas rašanās: viduslaiku Meistaru un renesanses Ģēniju nomaina 
algots Strādnieks, Metode un Mašīna. Kalkulatīvā racionalitāte. Dekarta metode, cogito ergo 
sum un Kanta kritiskā metode. 

5. Četri Kanta pamatjautājumi. Brīvā dvēseles spēju spēle un «Kanta sistēmas». Filozofa 
pašatziņas un individuālās dzīvesmākslas lauks – starp prātu (tā teorētisko un praktisko 
lietājumu), ārprātu un vājprātu; Kants, Fuko un Lakāns. 

6. Morāle un četru ētikas pamatprincipu sistēma Greima semiotiskajā kvadrātā. 
7. «Klasiskās filozofijas gals» un jauni sākumi: Feierbahs, Kjērkegors, Markss, Nīče, 

Freids... Nīčes domāšanas pamatmotīvi: nihilisms, vērtību pārvērtēšana, varasgriba, pārcilvēks 
un mūžīga atgriešanās. 

8. Marksa preces un vērtības jēdziens. Kapitāls – reālais un simboliskais.   
 
Studiju kursā apgūstamā pamatliteratūra:   
1. Sofokls. Traģēdijas: Valdnieks Oidips, Oidips Kolonā, Septiņi pret Tēbām un Antigone 

(studentam jāpārzina vismaz viena no minētām traģēdijām) 
2. Platons. Sōkrata aizstāvēšanās, Dzīres un Valsts, VII un VIII grām. 
3. Kants, Imanuels. Kas ir apgaismība? 15 – 62. lpp. un Mišels Fuko, Kas ir 

apgaismība?  
4. Markss, Kārlis. Kapitāls. 1. sēj. 1. nod: Prece. R.: LVI. 1951. 39 - 83. lpp. 
5. Nīče, Frīdrihs, Morāles ciltsraksti (vismaz II nod.). 
6. Mācību literatūra:  Kūle, Maija & Kūlis, Rihards. Filosofija. + Ansis Zunde. Lekciju 

materiāli ViA m ājaslapā e-punktā. 
 

Avoti, kurus ieteicams izvēlēties kursa darba gatavošanai  

1. Aristotelis, Nikomaha ētika. Tulk. Ināra Ķemere. R.: Zvaigzne, 1985. 
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2. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. 1. daļa: Domāšana. R.: Intelekts, 2000. Prāta dzīve. 2. 
daļa: Gribēšana. R.: Intelekts, 2001.  

3. Bēkons, Frensiss. Jaunais organons. Tulk. Brigita Cīrule. R.: Zvaigzne, 1989. 
4. Pjērs Burdjē. Praktiskā jēga. Tulk. Inta Geile-Sīpolniece. R.: Omnia Mea. 2004.  
5. Žans Bodrijārs. Simulakri un simulācija. Tulk. Sarmīte Madžule. R.: Omnia Mea, 

2000. 
6. Dekarts, Renē. Pārruna par metodi. Tulk. Vilnis Zariņš. R.: Zvaigzne, 1978. 
7. Feierbahs, Ludvigs. Kristietības būtība. Nākotnes filozofijas pamati. Tulk. Rihards 

Kūlis R.: Zvaigzne, 1983.  
8. Fuko, Mišels. Kas ir Apgaismība. Tulk. Ansis Zunde. Grām.: Tagadnes izaicinājums. 

R.: Intelekts, 1996. 162-177. lpp. Vai (citā redakcijā) grām.: Rietumeiropas morāles 
filozofija. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 275 – 286. lpp.  

9. Fuko, Mišels. Uzraudzīt un sodīt. Cietuma rašanās. Tulk. Inta Geile-Sīpolniece. R.: 
Omnia Mea, 2001.  

10. Fuko, Mišels. Seksualitātes vēsture. Tulk. Irēna Auziņa. (3 grāmatās) R.: Zvaigzne 
ABC, 2000. 

11. Fuko, Mišels. Patiesība. Vara. Patība. R.: Spektrs, 1995.  
12. Freids, Zgmunds. Ievadlekcijas psihoanalīzē. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne 

ABC. 2007. 
13. Freids, Zigmunds. Kādas ilūzijas nākotne. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Intelekts, 1996.  
14. Freids, Zigmunds. Īgnums kultūrā. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne, 2000.  
15. Heidegers, Martins. Vēstule par humānismu. Tulk. Rihards Kūlis. Žurn. Grāmata, 

1991, Nr. 10. 
16. Heidegers, Martins. Malkasceļi. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Intelekts, 1998. 142 – 180. 

lpp. par Nīči un nihilismu. 
17. Hjūms, Deivids. Traktāts par cilvēka dabu. Tulk. Aldis Lauzis. R.: Liepnieks & 

Rītups, 2008.  
18. Horkheimers, Makss & Adorno, Teodors. Apgaismības dialektika. Tulk. Ivars Ījabs. 

R.: LMC, 2009. 
19. Huserls, Edmunds. Eiropeiskās cilvēces krīze un filozofija. Grām.: Ella Buceniece. 

Saprāts nav ilūzija. R.: Pētergailis, 1999. 231 – 255. lpp.  
20. Kants, Imanuēls. Prolegomeni. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1990. 
21. Kants, Imanuēls. Praktiskā prāta kritika. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1988.  
22. Kants, Imanuēls. Kas ir apgaismība? Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne ABC. 
23. Markss, Kārlis. Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals.  
24. Markss, Kārlis. Kapitāls. 1. sēj. 
25. Nīče, Frīdrihs. Par morāles ciltsrakstiem. Tulk. Jānis Krūmiņš. R.: AGB, 2005. 
26. Nīcše, Frīdrihs. Tā runāja Zaratustra. Tulk. Vilis Plūdons. R.: Valters un Rapa, 1939; 

R.: Kabata, 1989. Tulk. Igors Šuvajevs — R.: Zvaigzne ABC. 
27. Nīče, Frīdrihs. Varasgriba. Tulk. Klāra Muela. R.: Intelekts, 2008. 
28. Platons, dialogi: Sokrata aizstāvēšanās, Dzīres, Faidrs, Harmids, VII vēstule, Valsts 

u.c. (latviski publicēti dažādos Platona darbu izdevumos).  
29. Spinoza, Benedikts. Ētika. Tulk. Brigita Cīrule. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
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30. Zimmels, Georgs. Nauda modernajā kultūrā. Lielpilsētas un garīgā dzīve. Grām.: 
Nauda. Dzīvesstils. Identitāte. Sastād. Anna Stepčenko. LU Zinātniskie Raksti, 629. 
sēj. R.: LU, 2000. 

 
Sekundārā literatūra, mācību grāmatas: 
1. Bēringers, Hanness. Kas ir filosofija? Lielvārde: Lielvārds, 1995.  
2. Cimmers, Roberts. Filosofu portāls. R.: Jumava, 2007. 
3. Freiberga, Elga. Mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  
4. Mūks, Roberts. Dvēsele – tilts starp Rietumu un Austrumu reliģijām. R.: Zvaigzne 

ABC, 2001. 
5. Rubene, Māra. No TAGADNES uz tagadni. Mūsdienu filozofija ētiskā taisnīguma 

meklējumos. R: Minerva, 1995.  
6. Rubenis, Andris. XX gadsimta kultūra Eiropā. R.: Zvaigzbe ABC: 2004.  
7. Rubenis, Andris. Imanuels Kants. R.: Minerva, 2006.  
8. Šuvajevs, Igors. Sarunas par filosofiju. I un II daļa. R.: Zvaigzne ABC. 
9. Šuvajevs, Igors. Filosofija kā dzīvesmāksla. R.: Zvaigzne ABC, 2007.   
10. Zunde, Ansis. Melnās figūras: kants, ārendte, lakāns, žižeks u.c. latviešu «lirozofiskajā 

gambītā». R.: Intelekts, 2001. 2. nod.  
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IEVADS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 

 

Studiju kursa autors: lekt. Ingūna Jurgelāne 

Studiju kursa veids: A daļa  

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaura 

Studiju gads, semestris: 1. semestris 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi,  pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kurss Ievads uzņēmējdarbībā orientēts uz to, lai studentiem veidotu izpratni un spēju analizēt 
uzņēmējdarbības būtību, uzņēmēja vietu un lomu uzņēmumā, izprastu komercdarbības formu 
galvenās atšķirības, saprastu, kas ietekmē uzņēmējdarbības iekšējo un ārējo vidi, spētu veikt 
SVID, izprastu mārketinga nozīmi uzņēmējdarbībā., gūtu sapratni par riskiem, to minimizācijas 
pasākumiem. Tāpat studenti gūs informāciju par uzņēmuma finansēšanas avotiem, finanšu 
plūsmu, finansēšanas iespējām, vadības pamatiem un uzņēmuma dzīves ciklu. 
 
Studiju rezultāti: 
Studenti prot diskutēt par tematiem, kas iekļauti kursa saturā, prot analizēt  uzņēmējdarbības 
vidi, novērtēt biznesa uzsākšanas iespējas dažādas jomās, plānot to attīstību, analizēt un izvērtēt 
iespējamos  riskus. Kursa rezultātā studentiem tiek dotas priekšzināšanas turpmāko kursu 
apguvei (Vadības grāmatvedība, Mārketings, Organizāciju pārvaldība u.tml.). 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav nepieciešamas 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  
1. Piedalīties lekcijās un semināros 
2. Sagatavot un iesniegt patstāvīgos darbus 
3. Lekciju laikā izpildīt testus 
4. Kursa noslēgumā prezentēt sagatavoto uzņēmējdarbības gala darbu 

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

  
Gala vērt ējumu veido: 

Pastāvīgie darbi 10% 
Testi 10% 
Dalība semināros 10% 
Prezentācija 70% 
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Studiju kursa saturs: 
 

1. Uzņēmējdarbības būtība un nozīme, uzņēmējdarbības vide 
2. Komercdarbības formas 
3. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības risks 
4. Uzņēmuma līdzekļi un tā finansēšana 
5. Mārketinga darbība uzņēmumā 
6. Vadīšanas pamati 
7. Personāla vadība un motivēšana 
8. Uzņēmuma dzīves cikls 
9. Uzņēmuma darbības analīze 
10. Uzņēmuma darbības plānošana 
11. Biznesa plāns, tā sastādīšanas principi 

 
Studiju kursa literat ūra 
 
Pamatliteratūra: 
1. Hofs K., Biznesa Ekonomika. Jāņa Rozes apgāds.- R.: 2002. 
2. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. “Biznesa augstskola Turība” 
SIA. – R.: 2002. 
3. Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. Zvaigzne ABC. – R.:1994. 
4. Diderihs Helmuts. Uzņēmuma ekonomika. Zinātne. – R.:2000. 
5. Beļčikovs J., Praude V. Loģistika. Vaidelote. – R.: 2003. 
6. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. R. Grēviņas vadībā. Zinātne. – R.: 2000. 
7. Peļše G., Ruperte I. „Uzņēmēja rokasgrāmata”  SIA J.L.V.” 2003. 
8. Ķeniņš – Kings Gundars. Uzņēmību! Latviešu uzņēmējs pārmaiņu laikos. Jāņa Rozes 
apgāds. – R.: 1999.  
9. Lenbdens Dž., Tardžets D. Mazā biznesa finanses: praktiskā pieeja. – R.: 1994.  
10. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Banku augstskola. Apgāds 
“Rasa ABC”. – R. ; 2004.  
11. Ken R. Entrepreneership. Process and management. Blawatt. : 1998.14. Heyne Paul . 
Economic Way of thinking . – New Yersy.: 1997. 
12. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes, Rīga, RTU, 2005. 
 
Papildliterat ūra: 
1. Abizāre Vēsma. Ievads uzņēmējdarbībā : [mācību līdzeklis] / Vēsma Abizāre ; red. 
Oskars Lapsiņš. - Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp. : il. - Izm. lit. sar.: 140.lpp. ISBN 
9984155684  
2. Ahenbahs Jurgens. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā / J.Ahenbahs, J.Beļčikovs. - Rīga : 
Vaidelote, 1999. - 213 lpp. ISBN 9984-507-15-7  
3. Borohovs Šlomo. Domāt komerciāli : vienpadsmit pārrunas, kā uzsākt uzņēmējdarbību / 
Šlomo Borohovs ; no krievu val. tulk. Brigita Strazda. - Rīga : Tapals, 2003. - 191 lpp. 
ISBN 9984720349  
4. Caune Jānis. Stratēģiskā vadīšana : funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa 
stratēģija / Jānis Caune, Andrejs Dzedons. - Rīga : De Novo, 2004 (Rīga : BALTA eko). - 
120 lpp. - (Rokasgrāmata). - (13). - Lit. saraksts: 119.-120.lpp. ISBN 9984968391  
5. Diderihs Helmuts. Uzņēmuma ekonomika : mūsdienu uzņēmuma organizācija / 
Helmuts Diderihs ; tulk. no vācu val.: Marika Balaško, Konstantīns Dideiko u.c. - Rīga : 
Zinātne, 2000. - 515 lpp. ISBN 5796612522  
6. Ermsone Daiga. Darba devēju rokasgrāmata / Daiga Ermsone, Solvita Bleiere. - Rīga : 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

262 
 

LR Labklājības ministrija, 2002. - 150 lpp.  
7. Forands Ilgvars. Stratēģija. Kvalitāte : Analīze. Plānošana. Vadība / Ilgvars Forands. - 
Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2000. - 253 lpp. ISBN 9984543676  
8. George Ilke. Produkcijas noiets : Rūpniecības uzņēmumu tirgzinība : Mācību līdzeklis / 
Ilke George. - Rīga : Jumava, 1999. - 63 lpp. ISBN 9984-05-195-1  
9. Geus Arie. Dzīvīgais uzņēmums : Uzņēmuma veidošanās, attīstība un ilglaicīgums / 
Arie de Geus. - Rīga : Fontes R&I, [b.g.]. - 312 lpp. ISBN 9984004309  
10. Hofs Kjells Gunnars. Biznesa ekonomika / Kjells Gunnars Hofs ; no norv. val. tulk. 
Elita Cakule un Iveta Mežvida. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 560 lpp. - Alf. rād.: 
555.- 559.lpp. - Tulk. no izd.: Bedriftens okonomi / Kjell Gunnar Hoff. ISBN 9984230422  
11. Kārters Harijs. Efektīva reklāma : The Daily Telegraph ceļvedis nelieliem 
uzņēmumiem / Harijs Kārters ; no angļu val. tulk. V. Bobrovs ; māksl. I. Krepics. - Rīga : 
Jumava, 1993. - 256 lpp. ISBN 9984-506-72-X  
12. Kehre Maira. Personālmenedžments uzņēmumā / Maira Kehre. - Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2004 : SIA "Elpa-2". - 230 lpp., 2 lpp. krās. il. : ģīm., diagr., sh., tab. ; 
20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 39). - Bibliogr.: 223.-225.lpp. (44 nos. ISBN 
9984728587  
13. Komerclikums - Rīga : Beno Prese, 2002. - 192 lpp. - (Jums = Tiesības un likumi ; 
Nr.1(1), 2002). –  
14. Lībermanis Georgs. Peļņa kā uzņēmējdarbības motīvs : Mācību līdzeklis. - [Rīga] : 
Kamene, [1997]. - 135 lpp. : il. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 7.). ISBN 9984905667  
15. Mazā biznesa kurss : mācību līdzeklis. - pārstrād. un papildin. izd. - Rīga : Jumava, 2002. - 
330 lpp. ISBN 9984052036  
16. Niedrītis Jānis Ēriks. Mārketings / Jānis Ēriks Niedrītis : kā labāk saprasties ar pircējiem un 
gūt peļņu. - 3.,pārstr. papildin. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. - 405 lpp. - 
(Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 25). ISBN 9984766535  
17. Rogenbuka Inta. Uzņēmējdarbības ētika / Inta Rogenbuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 
95 lpp. ISBN 9984-17-115-9  
18. Rurāne Marita. Uzņēmuma finansu vadība : [mācību grāmata] / Marita Rurāne. - Rīga : 
Turības mācību centrs, 1997. - 252 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 4). - Bibliogr.: 251.-
252.lpp. ISBN 9984-609-36-7  
19. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita Rurāne. - Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 27). ISBN 
9984609561  
20. Rūrāne Marita. Uzņēmējdarbības pamati : [mācību grāmata] / Marita Rūrāne. - Rīga : 
Turības mācību centrs, 1997. - 181 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 1). - Bibliogr.: 181.lpp. 
ISBN 9984-609-00-6  
21. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni : mācību līdzeklis / S.Saksonova. 
- Rīga : SIA Izglītības soļi, 2004. - 105 lpp. - Literatūra: 97.lpp. ISBN 9984712532  
22. Šķiltere D. Uzņēmuma vadīšana / D.Šķiltere. - Rīga : Biznesa komplekss, 1998. - 64 lpp. 
ISBN 9984-568-72-5  
23. Vadībzinības rokasgrāmata : viss par uzņēmējdarbību un vadību / Roberta Helera red. ; no 
angļu val. tulk. Ilze Dukāte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 256 lpp. - (Manager's Handbook). 
- Jēdzienu alf. rād.: 251.-255. lpp. ISBN 9984364410  
24. Vārna Jānis. Ražošanas organizēšana : studijām un biznesam / Jānis Vārna. - Rīga : Valters 
un Rapa, 2004. - 295 lpp. : il., tb. ISBN 9984768104  
25. Vīksna Aiga. Personāla vadība : mācību līdzeklis / Aiga Vīksna ; māksl. Jānis Jaunarājs. - 
Rīga : Jumava, 1999. - 120 lpp. ISBN 9984051978 
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BIZNESS UN ĒTIKA  

Studiju kursa autors: vieslekt. Ansis Zunde  

Studiju kursa veids: A daļa 

Studiju kursa forma:  Pilna, nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs  

Studiju gads, semestris: 4.semestris  

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un kursa beigšanas darbs 
 
Studiju kursa anotācija:  Biznesa vadības studentiem domāts profesionālās ētikas kurss. 

Iepazīstina ar ētikas teorētisko kodolu un praktiskām problēmām; lietojot spēļu teorijas un 
diskursu analīzes paņēmienus, iezīmē ētisko problēmu risināšanas ceļus to saistībā ar mūsdienu 
pasaules ekonomiku un kapitāla loģiku.  

 
Studiju rezultāti: studenti iemācās redzēt ētikas lauku kā dažādu zināšanu, vaŗu, 

subjektivitāšu un vēlmju attiecību sprieguma lauku. Viņi prot šo lauku artikulēt ar spēļu teorijas 
un semiotikas līdzekļiem, prot tajā lokalizēt savu problēmu un meklēt labāko risināšanas 
stratēģiju. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vispārējās sagatavotības līmenis vismaz kā 2. kursa 

studentiem; iepriekš jāapgūst filozofijas kurss 
 
Vērt ējums 
Prasības kredītpunktu ieguvei:  
a) jānoklausās lekciju kurss un jāpiedalās semināra nodarbībās;  
b) ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmena jāiesniedz apcerējums par tēmatu, kas 

iepriekš saskaņots ar lektoru (apjoms: 16 000 – 24 000 datorzīmju jeb 8 – 12 lpp. ar 1,5 
rindu intervālu starp rindām; obligāti atsaukties uz citētiem vai pieminētiem tekstiem — 
zemsvītras piezīmes lappuses apakšā (footnote)); 

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 %. 
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Studiju kursa saturs:  
1. Ētoss un oikoss. Ētikas diskursa lauks: zināšanu, vaŗu, subjektivitāšu un baudu 

sprieguma lauks. Varoņa, Pēdīgā cilvēka, Svētā un Nelieša figūras semiotiskā kvadrāta topikā. 
2. Ētika, ekonomika un politika uzraudzības un disciplīnas varas sociumos. Ekonomisko 

profesiju ētikas pamati. Klasiskā cietumnieku dilemma un tās sistēmiskā jēga profesiju ētikā. 
3. Kārtības rāmis un personiskās iniciatīvas iespējamība. Lakāna triju cietumnieku 

uzdevums – subjekta tapšanas stadijas loģiskajā laikā. «Biznesmeņa identitāte». 
4. Identitāte, iniciatīva un riska sabiedrība. Risku novērtēšanas pakalpojumi. Riskēšanas 

koncepcijas. 
5. Konkrētu problēmu lokalizācija zināšanu, vaŗu, baudu un subjektivitāšu sprieguma laukā. 

Lauka vektori un kvadranti. Vispārēji labāko stratēģiju izvēles orientieri. 
6. Lēmumu pieņemšanas un publicēšanas procedūras un ētika. 
7. Noslēgums ar atvērumu nākotnei. Pāreja no disciplīnas varas sabiedrībām uz digitālas 

kontroles varas sabiedrībām. 
 

Studiju kursa pamatliterat ūra:   
 

1. Bards, Aleksandrs & Sēderkvists, Jāns. Netokratija.R.: Jumava, 2005.  
2. Rifkins, Džeremijs. Jaunās ekonomikas laikmets. R.: Jumava, 2004.  
3. Vēbers, Makss. Protestantiskā ētika un kapitālisma gars. Grām.: Makss Vēbers, 

Reliģijas socioloģija. Tulk. R. Kūlis. R.: LU Filoz. inst., 2004. No 20. līdz 180. lpp.  
4. Zimmels, Georgs. Nauda modernajā kultūrā. Lielpilsētas un garīgā dzīve. Grām.: 

Nauda. Dzīvesstils. Identitāte. LU Zinātniskie Raksti, 629. sēj. R.: LU, 2000.  
5. Zunde, Ansis. Lekciju materiāli Vidzemes Augstskolas e-punktā 

 
Avoti kursa gala sacerējuma gatavošanai  
1. Aristotelis. Nikomaha ētika. Tulk. Ināra Ķemere. R.: Zvaigzne, 1985.  
2. Bodrijārs, Žans. Simulakri un simulācija. R.: Omnia Mea, 2000.  
3. Burdjē, Pjērs. Praktiskā jēga. R.: Omnia mea, 2004. 
4. Deleuze, Gilles & Guattari, Felix. Anti-Oedipus: Capitalism as Schizophrenia. (ir arī 

krieviski).  
5. Fuko, Mišels Uzraudzīt un sodīt. Cietuma rašanās. R.: Omnia mea, 2001.   
6. Fuko, Mišels. Patiesība. Vara. Patība. R.: Spektrs, 1995. 12 – 104. lpp. 
7. Huizinga, Johan. Homo Ludens. Ir arī krieviski; skat īpaši 3. nod (krievu 1992. gada 

izdevumā str. 74 u.t.) par potlaču. 
8. Kants, Imanuēls. Praktiskā prāta kritika. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1988. 

(Atrodas VA bibliotēkā)  
9. Markss, Kārlis. 1844. gada [ekonomiski filozofiskie] manuskripti. — Ir gan krieviski 

(1956. g. izd.), gan arī angliski internetā.  
10. Markss, Kārlis. Kapitāls. 
11. Simmel, Georg. The Philosophy of Money. London and New York, 1990.  
12. Spinoza, Benedikts. Ētika. R.: Zvaigzne ABC, 1998.  
13. Vēbers, Makss. Politika kā profesija un aicinājums. R.: Zvaigze ABC, 1999.  
14. Velšs, Volfgangs. Estētikas robežceļi. R.: Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. 97. – 

158. lpp. 
15. Бодрийяр, Жан. Прозрачность зла. Москва: Добросвет, 2000.  
16. Бодрийяр, Жан. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000.  
17. Бодрийяр, Жан. Система вещей. Москва: Рудомино, 1995.  
18. Булгаков, Сергей. Философия хозяйства. // Соч. в двух томах. Том 1.  Москва: 

Наука, 1993. 
 
Papildus literatūra, derīga apcerējuma uzrakstīšanai:  
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1. Beigbeders, Frederiks. 14, 99 E. R.: Zvaigzne ABC. (Tas ir «mārketinga un PR ētikas» 
romāns, ko varētu analizēt, izmantojot Bodrijāra simulakru un simulāciju teoriju).  

2. Kims, V. Čans & Maborna, Renē. Zilā okeāna stratēģija. R.: Lietišķās informācijas 
dienests. 2007. 

3. Ķīlis, Roberts. (Raksts sakarā ar cietumnieku dilemmu) // Sarunas III. Sastād. Helēna 
Demakova. R.: Jaunā Akadēmija, 2002. (Atrodas ViA bibliotēkā)  

4. Lasmane, Skaidrīte, 20. gadsimta ētikas pavērsieni. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
5. Milts, Augusts. Ētika. (Atrodas ViA bibliotēkā) 
6. Nauda. Dzīvesstils. Identitāte. LU Zinātniskie raksti. 629. sēj. Sastād. Anna Stepčenko. 

R.: LU, 2000. (Vajadzētu būt ViA bibliotēkā)  
7. Ponomarjovs, Andrejs. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. R.: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2008. (Atrodas ViA bibliotēkā) 
8. Rogenbuka, Inta. Uzņēmējdarbības ētika. R.: Zvaigzne, 1999.  
9. Riderštrole, Jūnass & Nūrdstrems, Čels A. Aizraujošais bizness. Talants dancina 

naudu. R.: SIA «Baltijas vadības konference». 2002. 
10. Rubenis, Andris. XX gadsimta kultūra Eiropā. Zvaigzne ABC, 2004. 
11. Shaw, William H. Business Ethics. (Atrodas ViA bibliotēkā)  
12. Velasquez, Manuel G. Business Ethics. (Atrodas VA bibliotēkā) 
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PROJEKTU VAD ĪBA 
 

Studiju kursa autore: asoc.prof. Maira Leščevica 

Studiju kursa veids: A daļa  

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 4.semestris – pilna laika studijās, 5.semestris – nepilna laika studijās 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības. 
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, literatūras pārskati, teksta 
kopsavilkumi, esejas u.c. 
 
Studiju kursa anotācija: Projektu vadības kurss dod ieskatu projektu veidošanā, projektu 
valodā, projektu plānošanā, realizācijā, kontrolē un monitoringā. 
 
Studiju rezult āti:  Pēc kursa apgūšanas studenti: 
– 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 analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa galvenajiem tematiem 
– Pratīs izteikt un sakārtot savas domas arī projekta veidā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Lai apgūtu minēto 
kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads uzņēmējdarbībā, Biznesa plāns, 
Mārketings 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Apgūts lekciju materiāls un savlaicīgi iesniegti 
mājas darbi (2) 

 
 
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens. 
 
Grupu prezentācija ar sekojošām sastāvdaļām: 
Projekta ideja, 
Projekta mērķis, 
Projekta aktivitātes, 
Projekta komanda, 
Projekta partneri, 

Projekta rezultāti, 
Projekta budžets 
Projekta plāns laikā. 
  

Gala vērt ējumu veido: Mājas darbi un prezentācijas saturs un veids 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

267 
 

 
Studiju kursa saturs: 
– Kas ir projekts. Vēsturiskā izcelsme Latvijā. Projekts un bizness. Veiksmīga projekta 

priekšnosacījumi  
– Projekta plānošana. Projekta vide. Projekta attīstības stadijas 
– Projekta vadība un projekta vadītājs. Vadīšanas koncepcija. Projekta vadīšanas lomas. 

Projekta vadīšanas funkcijas. Starptautiskie vai vietējas nozīmes projekti 
– Projektu organizācija. Organizācija un kultūra. Piemērota projekta izvēle un attīstība 
– Institucionālais ietvars. Vadlīnijas. Projekta uzraudzība. Projekta komanda. Riska 

vadīšana. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge/ ed. by W.Duncan. - [New 

York]: Project Management Inst., 1996. - VIII, 154 p.: ill., tab. 
2. Brassard Michael. The Memory Jogger II: a pocket guide of tools for continuous 

improvement & effective planning/ Michael Brassard, Diane Ritter. - 1st Ed. - New 
Hampshire: GOAL/QPC, 1994. - VII, 164 p. 

3. Ceļvedis ESF projektu pieteicējiem: 2004.-2006.gadu programmēšanas periodam. - 
Rīga: Eiropas Sociālais fonds, 2003. - 23 lpp. 

4. Grīns Čads T. Kā sastādīt veiksmīgu finansējuma pieprasījumu: Soli pa solim: Ar 
praktiskiem uzdevumiem un piemēriem Baltijas nevalstiskajām organizācijām/ Čads 
T. Grīns, Ivete Kastro-Grīna. - Rīga: NGO Centrs-Rīga, 1997. - 61 lpp. 

5. Грин Чад Т. Как составить успешный проект: с практическими упражнениями и 
трафаретами заявок на финансирование в западные фонды/ Чад Т.Грин, Ивет 
Кастро-Грин. - Rīga: NGO Centrs, 1997. - 75 c. - (Шаг за шагом). 

6. Kalniņa Ruta. Projektu vadīšana no idejas līdz realizēšanai/ Ruta Kalniņa. - Rīga: 
Latvijas Pašvaldību mācību centrs, 1999. - 66 lpp.: il. - Izmantotā lit.: 66.lpp. 

7. Lūiss Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati/ Džeimss P. Lūiss; tulk. K. Caunīte; 
Amerikas Vadības asociācija. - Rīga: PUSE PLUS, [b.g.]. - 111 lpp. 

8. Rokasgrāmata projektu pieteikumu sagatavošanā: pašvaldību un publiskās pārvaldes 
projektiem/ red. Dace Damkevica; Latvijas Pašvaldību savienība. - [Rīga]: Latvijas 
Pašvaldību savienība, 2001. - 22 lpp. 

9. Litke Hanss D. Projektu vadība/ Hanss D.Litke, Ilonka Kunova; tulk. Ineta Dubava. - 
Rīga: Balta eko, 2003. - 126 lpp. - (Rokasgrāmata). 

10. Reiters Vilfrīds. Kailā patiesība par projektu menedžmentu/ Vilfrīds Reiters; no vācu val. 
tulk.   Ēva Fukse. - [Rīga]: Vaidelote, 2004. - 197 lpp. 

 
Papildu literatūra:   
1.   Baker Sunny. Project Management/ Sunny Baker, Kim Baker. - New York: Alpha 

Books, 1998. - XXIV, 328 p.: il., pict. - (Complete Idiot's Guide). - Index: p.319.-328. 
2.   Friend John. Managing Development Projects and Programmes: Fresh Perspectives 

Towards an Action Research Agenda: Working Paper No.21, 1998/ J.Friend. - 
Humberside: Univ. of Lincolnshire, 1998. - 28 p.: ill., pic. - (Lincoln School of 
Management). 

3.   Lientz Bennet P. Project Management for the 21st Century/ Bennet P.Lientz, Kathryn 
P.Rea. - 3rd ed. - San Diego: Academic Press, 2001. - XVIII, 395 p.: ill., fig. - Index: 
p.391.-395. - Websites: p.389. 

4. Lientz Bennet P. Project Management for the 21st Century/ Bennet P.Lientz, Kathryn 
P.Rea. - 3rd ed. - San Diego: Academic Press, 2001. - XVIII, 395 p.: ill., fig. - Index: 
p.391.-395. - Websites: p.389. 
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5. Lientz Bennet P. Project Management for the 21st Century/ Bennet P.Lientz, Kathryn 
P.Rea. - 3rd ed. - San Diego: Academic Press, 2001. - XVIII, 395 p.: ill., fig. - Index: 
p.391.-395. - Websites: p.389. 

6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK Guide).- 2000 
edition. - Newtown Squaire: Project Management Inst., 2001. - X, 216 p.: ill., tab. 

7. Kerzner Harold. Project Management: a system approach to planning, scheduling, and 
controlling/ Harold Kerzner.- 8th ed. - New Jersey: John Wiley & Sons, 2002. - XX, 
891 p. - Author Index: p.875.-876. - Subject Index: p.877.-891. 

8. Gray Clifford F. Project Management: the managerial process/ Clifford F.Gray, Erik 
W.Larson.- 2nd. ed. - Boston: McGraw-Hill, 2003. - XVIII, 573, I-14 p.: il. - Glossary: 
p.567.-572. - Acronyms: p.573. - Index: p.I-1.-I-14. - CD-ROM. 

9.   Young Trevor L. The Handbook of Project Management: a practical guide to effective 
policies and procedures/ Trevor L.Young. - 2nd ed. - London: Kogan Page, 2003. - 
VIII, 295 p.: ill. - Index: p.291.-295. - with CD. 
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MĀRKETINGS 

 

Studiju kursa autore: vieslekt. Ieva Dmitričenko 

Studiju kursa veids: A daļa  

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 3.semestris 

Studiju valoda: latviešu/angļu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mārketinga koncepcijām un tehnikām. Kursa gaitā 
studentiem būs iespēja apgūt mārketinga teorijas pamatus, kā arī  tās pielietot praktisku biznesa 
uzdevumu risināšanā. Tādējādi studiju kursā studentiem tiks nodrošināts līdzsvars starp 
teorētiskajām atziņām un praktiskajām zināšanām par stratēģisko un operatīvo mārketingu, kā 
arī starp kritisko un radošo domāšanu.    
 
Studiju rezultāti: 
Pēc šī kursa apguves studenti spēs:  
– izprast mārketingu gan kā teorētisku disciplīnu, gan kā praktisku darbības jomu; 
– analizēt un izvērtēt informāciju, kas ir saistīta ar kursa tēmām; 
– saprast un izskaidrot tēmas un koncepcijas, kas ir iekļautas kursa saturā; 
– sistemātiski un kritiski izvērtēt ar mārketingu saistītas teorētiskas un praktiskas 
problēmas;  
– izprast un analizēt gadījumus un problēmas, kas ir saistītas ar kursa saturu; 
–izstrādāt savu darba plānu un patstāvīgi veikt praktiskus uzdevumus, kā arī argumentēt 
savu viedokli diskusijās ar lektori.   
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
– Visi individuālie uzdevumi ir jāveic norādītajā laikā un atbilstoši metodiskajiem 
norādījumiem.   
– Par visiem individuālajiem uzdevumiem ir jāsaņem pozitīvs vērtējums. 
– Aktīva līdzdalība semināros un darba grupās, tajā skaitā diskusijās un gadījumu 
studijās. 
– Semināri un praktiskās darba grupas jāapmeklē obligāti.  
– Jāievēro ViA Akadēmiskās ētikas kodekss.  

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
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Gala vērt ējumu veido: 
– Grupu darbs  – mārketinga plāns:  20%  
– Eksāmens:  60%  
(pozitīva atzīme eksāmenā ir priekšnoteikums tam, lai varētu saņemt pozitīvu gala 
vērtējumu (minimums 4))  
 

Studiju kursa saturs: 
- Ievads mārketingā. Mārketinga teorijas. 
- Mārketinga pētījumi 
- Patērētāju uzvedība 
- Konkurētspēja un konkurējošās vides analīze  
- Pozicionēšana 
- Produktu attīstība 
- Cena un cenu stratēģijas 
- Izplatīšana 
- Integrētā mārketinga komunikācija 
- Internets kā mārketinga instruments 
- Zīmols 
- Pakalpojumu mārketings 
- Mārketinga stratēģija un plāns 
 
Studiju kursa literat ūra:  

1. Crouch S., Housden M. (2003) Marketing Research for Managers. Oxford : 
Butterworth-Heinemann 

2. Doyle P., Stern P. (2006) Marketing management and strategy.  Essex : Prentice 
Hall 

3. Grönroos C. (2007) Service Management and Marketing: Customer Management 
in Service Competition . Wiley 

4. Kotler P. , Keller K.L. (2006) Marketing Management . Upper Saddle River : 
Pearson/Prentice Hall 

5. Palmer A. (2004) Introduction to Marketing : theory and practice, New York : 
Oxford University Press 

 
Papildu literatūra:   

1. Bagozzi  R.P. (1975) Marketing as Exchange.  Journal of Marketing 
2. Brown S. (1993) Postmodern Marketing. European Journal of Marketing  
3. Levitt T. (1960) Marketing Myopia. Harvard Business Review  
4. Keith R. J. (1960) The Marketing Revolution . Journal of Marketing  
5. Kohli A.K.,  Jaworski B.J. (1990) Market Orientation: the Construct, Research 

Propositions, and Managerial Implications.  Journal of Marketing  
6. Nessim H., Wozniak R. (2000) Consumer Behavior : An Applied Approach / 

Hanna Nessim, Richard Wozniak. Upper Saddle River : Prentice Hall 
7. Pelton L. E., Strutton D., Lumpkin J.R. (1997) Marketing Channels : a relationship 

management approach . Chicago : Irwin 
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VADĪBAS PSIHOLOĢIJA 
 
 

Studiju kursa autors: docente Mārīte Nimroda, Mg.Psych.    

Studiju kursa veids: A daļa 

Studiju kursa forma: Pilna/nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaura 

Studiju gads, semestris: 3.semestris – pilna laika studijās, 4.semestris – nepilna laika studijās 

Studiju valoda: latviešu, literatūras studijas latviešu un angļu valodās 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības kontaktstundās (gadījumu 
analīze, problēmsituāciju izpēte, diskusijas), praktisku pētījumu veikšana un pētījumu 
rezultātu prezentēšana (individuālais un grupu darbs), patstāvīgās studijas (literatūras 
lasīšana, pētniecības darbi, gatavošanās praktiskajām nodarbībām u.c.). 
 
Studiju kursa anotācija: kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par darba 
vidē radušos procesu izpēti, izmantojot metodes un koncepcijas no uzvedības un sociālajām 
zinātnēm. Sniegt izpratni par indivīdā balstītām parādībām un starppersonu procesiem. 
 
Studiju rezultāti: pēc kursa sekmīgas apguves studentiem jāspēj izprast, kā ar vadības 
psiholoģijas kompetenču palīdzību var ietekmēt (veicināt) uzņēmuma rezultativitāti un 
konkurētspēju biznesa vidē. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav nepieciešamas 
 
Vērt ējums: 
Prasības kredītpunktu ieguvei: obligāts praktisko nodarbību apmeklējums; paredzētajā 
laikā veikti un prezentēti praktiskie pētījumi; visos studiju kursa pārbaudījuma darbos un 
eksāmenā nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu; akadēmiskās ētikas ievērošana. 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  
Gala vērt ējumu veido: 

- līdzdalība nodarbībās – 10% 
- praktiskais individuālais darbs – katrs 15% 
- praktiskais grupu darbs – 15% 
- eksāmens – 60%  

 
 
Studiju kursa saturs: 

1. Organizāciju vadības nozares attīstība. 
2. Organizāciju vadības izpētes process. 
3. Uztveres process. 
4. Personības koncepcija. 
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5. Attieksmes un apmierinājums ar darbu. 
6. Darbinieku uzvedības maiņa caur nostādnēm/konsekvencēm. 
7. Motivācija. 
8. Strādājošo motivācijas uzlabošana. 
9. Snieguma novērtējums. 

 
 
Studiju kursa literat ūra: 
Robert P.Vecchio. Organizational Behavior. Third Edition 1995. (Part I, II, III) 
Robert P.Vecchio. Organizational Behavior(Core Concepts). Fifth Edition 2003. 
 
Papildu literatūra: 
Robert P.Vecchio. Organizational Behavior(Core Concepts). Fourth Edition 2000. 
Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. 1999. 
Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. 2007. 
Ukalovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. 2006.  
Kursa „Vadības psiholoģija” lekciju materiāls 
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MĀRKETINGA STRAT ĒĢIJAS 
 
Studiju kursa autore: vieslekt. Renāte Cāne  
 
Studiju kursa veids:  B daļa  
 
Studiju kursa forma:  pilna/nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis: bakalaura  
 
Studiju gads, semestris: 5.semestris 
 
Studiju valoda: latviešu, literatūras studijas latviešu un angļu valodās   
 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības kontaktstundās 
(gadījumu analīze, problēmsituāciju izpēte, diskusijas), mājas darbi, praktisku pētījumu 
veikšana un pētījumu rezultātu prezentēšana (grupu darbs), patstāvīgās studijas (literatūras 
lasīšana, pētniecības darbi, gatavošanās semināriem un praktiskajām nodarbībām u.c.) 
 
Studiju kursa anotācija: kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par 
mārketinga stratēģisko vadīšanu un iespējām paaugstināt uzņēmumu darbības efektivitāti 
ar dažādu mārketinga stratēģiju palīdzību, kā arī veidot iemaņas mārketinga stratēģiju 
veidošanā un realizēšanā. 
Kursā tiks detalizēti apskatīti pamatjēdzieni, kas saistīti ar mārketinga stratēģijām un 
mārketinga stratēģiskās vadīšanas procesu; studenti tiks iepazīstināti ar uzņēmumu 
stratēģiju hierarhiju - korporatīvajām, biznesa un funkcionālajām (tostarp mārketinga) 
stratēģijām, to savstarpējo sakarību; apskatītas un izanalizētas atsevišķo mārketinga 
elementu iespējamās stratēģijas uzņēmuma mārketinga stratēģiju kontekstā; tiks aplūkots 
starptautiskais mārketings kā īpaša mārketinga stratēģija; tiks sniegtas zināšanas par 
mārketinga stratēģisko lēmumu pieņemšanas nosacījumiem 
 
Studiju rezultāti:  pēc kursa sekmīgas apguves studentiem jāspēj izprast, kā ar mārketinga 
stratēģiju palīdzību var ietekmēt (veicināt) uzņēmuma rezultativitāti un konkurētspēju kā 
vietējā, tā arī starptautiskā tirgū, jāspēj pamatot atsevišķu mārketinga stratēģiju 
priekšrocības un jāprot izvēlēties uzņēmuma mārketinga mērķim atbilstošākās stratēģijas 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Mārketings  
Vērt ējums: 
Prasības kredītpunktu ieguvei: obligāts semināru apmeklējums; līdzdalība praktiskajās 
nodarbībās; paredzētajā laikā sagatavoti un nodoti mājas darbi; paredzētajā laikā veikti un 
prezentēti praktiskie pētījumi; visos studiju kursa pārbaudījuma darbos un eksāmenā 
nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu; akadēmiskās ētikas ievērošana. 

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens, kurā tiek prezentēts patstāvīgi izstrādāts darbs. 
 
Gala vērtējumu veido:  

- rakstiski mājas darbi (2) – katrs 5% 
- praktiskais grupu darbs – 15% 
- grupu darbs – 15% 
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- eksāmens – 60%  
 
Studiju kursa saturs: 

1. Stratēģijas un taktikas jēdzieni. Stratēģiskās pieejas nozīme mārketinga vadīšanas 
un plānošanas procesā. Stratēģiska pieeja uzņēmējdarbības problēmu risināšanā. 
Uzņēmuma stratēģiju l īmeņi – korporatīvais, biznesa un funkcionālais. Uzņēmuma 
stratēģiju hierarhija. 

2. Korporatīvais līmenis uzņēmumos. Korporatīvā līmeņa vadības atbildība un 
lēmumu loks. Korporatīvā līmeņa stratēģijas – horizontālā vai vertikālā integrācija, 
diversifikācija, stratēģiskās alianses. 

3. Biznesa līmenis uzņēmumos. Biznesa līmeņa stratēģiju raksturojums:  zemu 
izmaksu jeb cenu līdera stratēģija, diferencēšanas jeb atšķirīguma stratēģija, 
fokusēšanas jeb noteiktas tirgus nišas stratēģija. 

4. Funkcionālā līmeņa stratēģijas (ražošanas, sagādes un krājumu, finanšu, personāla, 
pētījumu un attīstības, informācijas sistēmas u.c. vadības stratēģijas).   Mārketinga 
stratēģijas kā funkcionālā līmeņa stratēģiju veids. Mārketinga stratēģiju tipoloģija 
(pēc H. Mincberga klasifikācijas). Dažādu mārketinga stratēģiju tipu priekšrocības 
un trūkumi. 

5. Mārketinga darbības stratēģiskie virzieni uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšanā. Mārketinga darbības stratēģiskie virzieni produktu konkurētspējas 
paaugstināšanā. Mārketinga mērķu un stratēģiju attīstīšana. 

6. Produktu stratēģijas kā mārketinga stratēģiju veids. Produkta dzīves cikla un 
mārketinga stratēģiju saistība. Pozicionēšana kā viena no produktu stratēģijām. 
Pozicionēšanas stratēģiskie virzieni. 

7. Produkta identitātes radīšana (zīmolvedība) kā produktu stratēģijas būtiska 
sastāvdaļa. Preču zīme (jēdziens, juridiskā aizsardzība, veidi). Zīmols, tā funkcijas, 
līmeņi un dimensijas. Zīmola veidošanas mehānisms. Zīmola nozīme klientu 
lojalitātes paaugstināšanā. 

8. Cenu stratēģijas kā mārketinga stratēģiju veids. Cenu stratēģiju nozīme mārketinga 
miksā. Uzņēmuma mērķu un cenu stratēģiju saistība. Cenu stratēģiju veidi. 

9. Sadales stratēģijas kā mārketinga stratēģiju veids. Produkta dzīves cikla ietekme uz 
mārketinga sadales kanālu stratēģijām. 

10. Virzīšanas stratēģijas kā mārketinga stratēģiju veids. Integrētā mārketinga 
komunikācija kā perspektīva virzīšanas stratēģija. Reklāmas stratēģijas. 
Sabiedrisko attiecību, noieta veicināšanas un tiešās pārdošanas stratēģijas. 

11. Īpašs mārketinga stratēģiju veids - starptautiskais mārketings. Uzņēmuma 
starptautiskās stratēģijas izvēles iemesli. Stratēģiskie modeļi un taktikas 
uzņēmumu ieiešanai starptautiskajā tirgū. Mārketinga kompleksa standartizācijas 
vai adaptācijas risinājumi starptautiskajā tirgū. 

 
 
Studiju kursa literat ūra:  
1. Doyle P., Stern P. Marketing management and strategy. 4th ed. - Essex: Prentice Hall, 

2006. - 446 p.   
2. Niedrītis J.Ē. Mārketings. 4., pārstrādātais un papildinātais izdevums. – Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2008. – 488 lpp.  
3. Geipele I. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū, mārketinga 

loģistika, merčendaizings. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. - 180 lpp.  
4. Daniels J., Radebaugh L., Sullivan D.P. International Business: environments and 

operations. 11th ed. - New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007. - 792 p.  
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5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2. izdevums. - Rīga: Lidojošā zivs, 2009. - 
384 lpp.  

6. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. – Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 2005. – 289 lpp. 

 
Papildu literatūra: 
1. Donaldson B., O'Toole T. Strategic Market Relationships: from strategy to 

implementation. 2nd ed. - Chichester: Wiley & Sons, 2007. - 269 p.  
2. Brennan R., Canning L., McDowell R. Business-to-business marketing. - Los 

Angeles: SAGE, 2007. - 359 p.  
3. Moutinho L., Charles C. Problems in Marketing: Applying Key Concepts and 

Techniques. 2nd ed. - Los Angeles: Sage Publications, 2008. - 322 p.  
4. Suder G. Doing Business in Europe. - Los Angeles: Sage Publications, 2008. - 360 p.  
5. Hammonds Dž. Tava biznesa zīmols. – Rīga: Lietišķās Informācijas Dienests, 2008. - 

239 lpp. 
6. Skots D.M. Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi: kā sasniegt pircējus ar 

ziņu apskatu, emuāru, aplāžu, virusālā mārketinga un tiešsaistes mediju. - Rīga: 
Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 294 lpp.  

7. Silvermans, Dž. Mutvārdu atsauksmju mārketinga noslēpumi: kā panākt pārdošanas 
pieaugumu, izmantojot mutvārdu. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 255 
lpp.  

8. Percy L., Elliott R.  Strategic advertising management. 2nd ed. - Oxford: Oxford 
University Press, 2005. - 335 p.  

9. Patens D. Kā veidot mārketingu: praktisks reklāmas, sabiedrisko attiecību, tiešā un 
tiešsaistes mārketinga ceļvedis (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka).- Rīga: 
Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 262 lpp.   

10. Fisks P. Mārketinga ģēnijs. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 390 lpp.   
11. Čans Kims V. Zilā okeāna stratēģija: kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un 

padarīt konkurenci nebūtisku. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 236 lpp.  
12. Даулинг Г.Р. Наука и искусство маркетинга: професиональный взгляд. - Санкт-

Петербург: Вектор, 2006. - 392 с.  
 
Periodika un interneta resursi: 
Periodiskie izdevumi: 

- Journal of Marketing 
- žurnāls Kapitāls 
- žurnāls Lietišķā Diena 
- laikraksts Dienas Bizness 

Interneta resursi: 
- American Marketing Association (www.ama.org) 
- European Journal of Communication (http://ejc.sagepubl.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

276 
 

 
VADĪBAS GRĀMATVED ĪBA 

 

Studiju kursa autors: doc. Maira Ore 

Studiju kursa veids: B daļa 

Studiju kursa forma: pilna, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 5.semestris 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas – 50%; semināri, praktiskie darbi un pārbaudes darbi – 50%. 
 
Studiju kursa anotācija: kursa mērķis ir sniegt zināšanas par uzņēmējdarbības operatīvajā un 
stratēģiskajā vadīšanā nepieciešamās informācijas saturu, tās sagatavošanas paņēmieniem un 
lēmumu pieņemšanas tehnoloģijām. Uz apgūtās teorijas bāzes veikt dažāda veida iekšējo 
ziņojumu sagatavošanu, pareizi izvēloties un pielietojot atbilstošo aprēķina tehnoloģiju, risināt 
konkrētas problēmsituācijas, veikt iespējamo variantu salīdzinājumu un novērtējumu. 
 
Studiju rezultāti: kursa beigās studentiem, pareizi pielietojot vispāratzītākās vadības 
grāmatvedības sistēmas, jāprot patstāvīgi sagatavot nepieciešamo informāciju uzņēmējdarbības 
vadīšanā un veikt rezultātu analīzi. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kurss „Ievads uzņēmējdarbībā”  
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: pārbaudes darbu vidējam aritmētiskajam rezultātam 
jābūt sekmīgam.  

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido: 

1. Pārbaudes darbu vidējais aritmētiskais rezultāts - 45%; 
2. Eksāmena rezultāts - 55% (eksāmens ir rakstisks, tas veidojas no praktiski 

aprēķināmās un analizējamās situācijas praktisko piemēru veidā).            
 
Studiju kursa saturs: 

1. Ievads vadības grāmatvedībā, finanšu plānošanā un kontrolē. 
2. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija 

� Izmaksu klasifikācija un raksturojums; 
� Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija; 
� Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija;  
� Krājumu novērtēšana;  
� Izmaksu uzskaite grāmatvedībā; 
� Procesa pašizmaksas kalkulācija. 

3. Lēmumu pieņemšana 
� Izmaksu noteikšana (novērtēšana); 
� Kritiskā punkta analīze; 
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� Lēmumu pieņemšanai svarīgās izmaksas; 
� Ierobežojošu faktoru uzspiesti lēmumi. 

4. Lēmumu pieņemšana, plānošana un kontrole 
� Ieguldījuma vērtības pieauguma aprēķināšana un diskontēšana; 
� Ieguldījumu projektu vērtēšana; 
� Uzņēmuma budžeta plānošana; 
� Budžeta kontrole. 

 
Studiju kursa literat ūra:  
1. Ernst&Young. Vadības grāmatvedība. 1.daļa. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas 

kalkulācija. Londona, 1995., 135 lpp. 
2. Ernst&Young. Vadības grāmatvedība. 2.daļa. Lēmumu pieņemšana. Londona, 1995., 

102 lpp. 
3. Ernst&Young. Vadības grāmatvedība. 3.daļa. Lēmumu pieņemšana, plānošana un 

kontrole. Londona, 1995., 96 lpp.  
 
Papildu literatūra:   
1. Alsiņa R., Bojarenko J., Zolotuhina K. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga, IU 

“RaKa”, 2000., 180 lpp. 
2. Belverd E.N., Powers M., Crosson S.V. Financial & Managerial Accounting. Bostona, 

Houghton Mifflin Company, 2005., 1297 lpp. 
3. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija: Lekciju kurss. Rīga, 

Auditorfirma „Grāmatvedis”, 1996., 134 lpp. 
4. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. Rīga, Apgāds SIA “Rasa ABC”, 

2001., 104 lpp. 
5. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga, SIA “Jāņa Rozes apgāds”, 2002., 559 lpp. 
6. Izdevniecība Diena – Bonnier. Finanšu vadības rokasgrāmata. Rīga 
7. Pelšs A. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. SIA “Tipogrāfija Ogrē”, 2000., 154 

lpp. 
8. Pelšs A. Vadības grāmatvedība I daļa. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. 

Rīga, KIF “Biznesa Komplekss”, 2001., 199 lpp.  
9. Pelšs A. Vadības grāmatvedība II .daļa. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. Rīga, 

KIF “Biznesa Komplekss”, 2001., 232 lpp. 
10. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava, LLU, 2002. 
 
Periodika: 
Žurnāli "Bilance", „Grāmatvedība un Revīzija”, „Kapitāls”, „Latvijas Ekonomists”. 
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FINANŠU GRĀMATVED ĪBA UN INFORMAT ĪVĀS SISTĒMAS 

Studiju kursa autores: doc. Maira Ore, lekt. I.Jurgelāne 

Studiju kursa veids: A daļa 

Studiju kursa forma: pilna, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 2.semestris 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 6 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas – 45%, semināri, praktiskie darbi un pārbaudes darbi – 55%. 
 
Studiju kursa anotācija: iepazīt Latvijas Republikas normatīvās prasības finanšu 
grāmatvedības kārtošanā un organizācijā, finanšu grāmatvedības uzskaites pamatkoncepcijas, 
principus un politikas; ar praktisku piemēru palīdzību apgūt pamatiemaņas uzņēmuma 
saimniecisko operāciju, t.sk., atsevišķu nodokļu uzskaitē un pareizā atspoguļošanā pārskatos, 
grāmatvedības programmu sistēmās un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā; iegūt izpratni par uzņēmuma gada pārskatos sniegto finanšu informāciju, saimniecisko 
operāciju ietekmi uz galvenajiem finanšu analīzes rādītājiem, lai dotu iespēju studējošajiem 
iegūt zināmas profesionālas iemaņas un prasmes orientēties uzņēmumu saimnieciskajos 
notikumos un finanšu informācijā.  
 
Studiju rezultāti: Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pārzina vispārējās LR normatīvās 
prasības finanšu grāmatvedības kārtošanā un atsevišķu nodokļu uzskaitē; iegūst izpratni par 
grāmatvedības cikla secību un saturu; spēj apvienot grāmatvedības teoriju ar praksi; prot loģiski 
pareizi atspoguļot uzņēmuma saimnieciskos notikumus un sagatavot finanšu pārskata 
sastāvdaļas, patstāvīgi strādāt ar datorizētām grāmatvedības sistēmām, kā arī prot sameklēt 
atbildes uz neskaidriem jautājumiem patstāvīgi. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  
� visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt sekmīgu vērtējumu, 
� veikt patstāvīgo darbu: ievadīt, apstrādāt un analizēt uzņēmuma grāmatvedības 

informāciju grāmatvedības programmu sistēmās „Zalktis” un „Apvārsnis”. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: 
1. Pārbaudes un patstāvīgo darbu vidējais aritmētiskais rezultāts - 50%; 
2. Eksāmena rezultāts - 50% (eksāmens ir rakstisks, tas veidojas no praktiski 

aprēķināmās un analizējamās situācijas praktisko piemēru veidā un teorētiskiem 
jautājumiem).            
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Studiju kursa saturs: 
1. Grāmatvedība kā ekonomiskās informācijas sistēma. 
2. Grāmatvedību regulējošie normatīvie akti un to pamatprasības. 
3. Grāmatvedības metode un tās pamatelementu vispārējais raksturojums. 
4. Bilance kā grāmatvedības metodes pamatelements un rādītāju sistēma. 
5. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 
6. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. 
7. Pašu kapitāla sastāvdaļu uzskaite. 
8. Uzkrājumu uzskaite. 
9. Saistību uzskaite. 
10. Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite. 
11. Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite. 
12. Operāciju kontu slēgšana. 
13. Saimniecisko operāciju atspoguļošana divkāršā ieraksta sistēmā. 
14. Gada pārskata sastāvdaļu sastādīšana. 
15. Grāmatvedības programmu sistēmu „Zalktis” un „Apvārsnis” lietošana grāmatvedības 

datu apstrādē: 
� Programmas uzbūves pamatprincipi; 
� Klasifikatoru izveides pamatprincipi; 
� Personu klasifikatoru sagatavošana; 
� Programmas parametru uzstādīšana; 
� Kontu plāna sagatavošana; 
� Kontu sākuma atlikumu ievade. 

16. Apakšsistēmas: 
� “Kase”, 
� “Banka”, 
� “Galvenā grāmata”, 
� “Apgāde”, 
� “Realizācija”, 
� “Darba alga”, 
� “Pamatlīdzekļi”, 
� “Noliktava”, 
� “Atskaites”.  

17. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).  
 
Studiju kursa literat ūra:  
1. Benze J. Finansu grāmatvedība. Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”, 1998. - 323 lpp. 
vai 
1. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Jelgava: 

LLU, 2001. - 85 lpp. 
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas 

dienests”, 2003. – 282 lpp. 
3. Kursa docētāju sagatavotie materiāli. 
 
Papildu literatūra:   
1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Izdevniecība „Lietišķās informācijas 

dienests”, 2004. – 366 lpp. 
2. Benze J. Grāmatvedības kontu korespondence. Mācību metodiskais centrs. SIA 

“Grāmatvedis”, 1993. 
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. 

Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2009. - 268 lpp. 
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4. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II 
daļa. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2009. - 292 lpp. 

5. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Datorzinību 
pamati. 2.daļa: Teksta redaktors Microsoft Word. Rīga: 2000. 

6. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Datorzinību 
pamati. 3.daļa: Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Rīga: 2000. 

7. Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupe V., Soopa A. Finanšu 
grāmatvedība. Rīga: „Izdevniecība RaKa”, 2004. – 169 lpp. 

8. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: 
SIA „Izglītības soļi”, 2004. - 246 lpp.  

9. Januška M. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās. Rīga: Merkūrijs LAT, 319 
lpp. 

10. Kalve I., Augucēvičs J. Dokumentu datorizēta sagatavošana. Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 2007. 

11. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA “Lietišķās 
informācijas dienests”, 288 lpp. 

12. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 255 
lpp. 

 
 
Periodika, citi avoti: 

• Žurnāli „Bilance”, „Grāmatvedība un Revīzija”, „Latvijas Ekonomists”, „Lietišķā 
Diena”; laikraksta „Dienas bizness” pielikuma žurnāls „Saldo”; 

• Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”;  
• Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv; 
• Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa: http://www.vid.gov.lv; 
• Normatīvie akti: http://www.likumi.lv 
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LOĢISTIKA 
 

Studiju kursa autors: Vieslekt. Vadims Ivaščuks  

Studiju kursa veids: B daļa  

Studiju kursa forma: Pilna, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads, semestris: 5.semestris – pilna laika studijas, 6.semestris – nepilna laika studijas 

Studiju valoda: Latviešu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas un praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija: sniegt zināšanas par loģistikas teoriju un parādīt tās praktisko 
pielietošanu uzņēmējdarbībā. Iemācīt klausītājus formulēt loģistikas uzdevumus un pieņemt 
lēmumus par šī procesa optimizāciju ņemot vērā konkrētas firmas mērķus, kā arī dot priekšstatu 
par to, kā organizēt un izmantot specializēto firmu pakalpojumus šajā sfērā. 
 
Studiju rezultāti: Loģistikas pamatkategoriju zināšanas. Loģistiskas operācijas plānošana. 
Prasme veidot loģistiskas operācijas cenu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): mikroekonomika  
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 1. Viens klases kontroldarbs 
          2. Viens patstāvīgais darbs 
          3. Eksāmens     
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
Gala vērt ējumu veido:   Klases darbs  20% 
        Patstāvīgais darbs  10% 
        Eksāmens  70% 

 
Studiju kursa saturs:1. Loģistikas būtība un funkcijas 
   2. Loģistikas funkcionālās nozares 
   3. Loģistikas darbību nodrošināšanas veidi 
   4. Loģistikas informatīvais nodrošinājums 
   5. Loģistikas dokumentālais nodrošinājums 
   6. Loģistisko operāciju plānošana un vadīšana 

7.Ekonomisko likumsakarību izpausmes specifika loģistikas 
pakalpojumu tirgū. 

   8. Tarifi un cenu veidošana loģistikā 
Studiju kursa literat ūra:  

1. Praude V., Beļčikovs I.,  Loģistika. – R.: „Vaidelote”, 2003. – 540 lpp. 
2. Sprancmanis N., Biznesa loģistika – R.: „Vaidelote”, 2003. – 360 lpp. 

 
Papildu literatūra:   
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1. Benson D., Bugg R., Whitehead G., Transport and Logistics. – Woodhead – Failkner 
2. Ballo R.H. Business Logistics and Management, - Prentice – Hall International, Inc. 
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KVALIT ĀTES VADĪBAS SISTĒMAS 

Studiju kursa autors: Doc. Ligita Melece, Dr.oec. 

Studiju kursa veids: B daļa  

Studiju kursa forma: Pilna laika/ Nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis: bakalaura 

Studiju gads, semestris: 5.semestris 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 

Studiju kursa metodoloģija un metodes:  

Studiju kursa mērķa sasniegšanai tiek izmantotas šādas metodes: 

– literatūras studijas, monogrāfiskā, salīdzinošās analīzes, indukcijas un dedukcijas 
un formālās loģikas metodes tiek izmantotas studentu testa un gala pārbaudījumos, 
grupu un patstāvīgajā darbā; 

– lekcijas, grupu darbs un diskusijas, testu rezultātu savstarpējā labošana un 
patstāvīgais darbs, kā arī gala pārbaudījums. 

Studiju kursa anotācija:  

Kvalitātes sistēmu vadības kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par kvalitāti, tās 
vadību un nodrošināšanas sistēmām; iepazīties ar kvalitātes vadības pamatprincipiem, 
galvenajām tās metodēm un instrumentiem, t.sk. jaunākajām metodēm un instrumentiem; 
standartizētām un nestandartizētām kvalitātes vadības sistēmām (ISO; HACCP; OHSAS; 
Līdzsvarotās vadības karte (Balanced Scorecard) u.c.); praktiski izmantot kvalitātes 
vadības metodes un instrumentus, kā arī novērtēt organizācijas, tai skaitā biznesa, 
atbilstības pakāpi EFQM izcilības modelim. Kursa ietvaros studenti gūs izpratni arī par 
klientu apmierinātības nozīmi; par kvalitātes stratēģijas un kvalitātes rokasgrāmatas 
nepieciešamību, kā arī izpratīs nepārtrauktu kvalitātes pilnveidošanas procesu 
organizācijā. 

Studiju rezultāti:  

Pēc kursa apgūšanas studenti: 

– izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos jēdzienus; 

– izpratīs un spēs izmantot kvalitātes vadības metodes un instrumentus; 

– spēs parādīt izpratni par kursā aplūkotajām kvalitātes vadības sistēmām gan 
standartizētām, gan nestandartizētām, metodēm, instrumentiem un to pielietojumu 
praksē; 
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– spēs analizēt organizācijas kvalitātes vadības principus un izstrādāt priekšlikumus to 
praktiskajai uzlabošanai, saistot tos ar kvalitātes sistēmu vadības teoriju. 

Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi):  

Zināšanas stratēģiskajā vadīšanā, līderībā, mārketingā, resursu, t.sk. cilvēkresursu, vadībā. 

Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: sekmīgs testu/a pārbaudījums, savlaicīgi iesniegts 
patstāvīgais darbs (organizācijas novērtējums atbilstoši EFQM rokasgrāmatai vai 
organizācijas kvalitātes sistēmas projekts), līdzdalība grupu darba izstrādē un prezentācijā 
un gala pārbaudījums. 

Gala pārbaudījuma veids: rakstiskais tests. 

Gala vērt ējumu veido:  

Gala pārbaudījuma vērtējums - 50 % 

Patstāvīgā darba vērtējums - 20 % 

Dalība grupas darbā - 10% 

Testu1/a pārbaudījums –20% 

Studiju kursa saturs: 

Kvalitātes jēdziens. Raksturojums un prasības. 

Kvalitātes nodrošināšanas attīstība un vadības sistēmas.  

Vadības sistēmu attīstība. 

Kvalitātes vadības pamatlicēji un kvalitātes vadības pamatprincipi, metodes un 
instrumenti. 

Kvalitātes izmaksas. 

Kvalitātes vadības standartizētās sistēmas (ISO 9001:2008; ISO 1401:2004; ISO 22 
000:2005; OHSAS 18 001:2007). 

Kvalitātes vadības nestandartizētās sistēmas (HACCP; Līdzsvarotās vadības karte - 
Balanced Scorecard; Klientu harta – Citizen Chart). 

Jaunākie ISO saimes standarti (ISO 31000:2009; ISO 26000; ISO 27001) 

Visaptverošā kvalitātes vadība TQM un tās pamatprincipi.  

Jaunākās kvalitātes vadības sistēmas un metodes (Lean management, Six sigma, Kaizen, 
TRIZ u.c.). 

Jaunākie kvalitātes vadības instrumenti un metodes (Pieci “kāpēc”; Išikavas „asakas” 
diagramma; Cēloņu un seku koks; Datu savākšanas veidlapas, Plūsmas diagramma, Pareto 
analīze u.c.). 

Izcilības pamatjēdzieni un organizācijas darbības izcilība 

Kvalitātes izcilības modeļi (EFQM Izcilības modelis; Malkoma Baldridža (Malcom 
Baldridge) balva). 

Xerox kvalitātes evolūcija: no „Līdervadība caur kvalitāti” l īdz „”Lean Six Sigma” 
(Materiāls ievietots ViA vietnē) 

                                                   
1 Pilna laika studentiem divi testi 
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Studiju kursa literat ūra: 

Leilands, Jānis. Kvalitātes vadības sistēmas :jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību 
skaidrojums /Jānis Leilands. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp. ISBN 978-9984-
8400-5-5. 

Kari Tominens. EFQM izcilības modelis biznesa organizācijām: organizācijas 
novērtēšanas rokasgrāmata : 75 pārbaudes jautājumi un salīdzinoši piemēri. Rīga : 
Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, 2007. - 170 lpp 

Jānis Pildavs. „Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati”. Kamene, 2004. - 56 lpp.  

„Kvalit ātes vadības sistēmas” 1.daļa – KVS pamati”, ZBC Latvija, Izdevējs: Biznesa 
Partneri, 2002, 111 lpp 

„Kvalit ātes vadības sistēmas” 2.daļa - ISO 9001:2000 prasību skaidrojums”, ZBC Latvija, 
2003, 173 lpp. 

„Kvalit ātes vadības sistēmas” 3.dala – KVS iekšējais audits, Izdevējs: Biznesa Partneri, 
2004,  

„KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana”. 4. daļa Kvalitātes vadības sistēma. - 
Izdevējs: Biznesa Partneri, 2005, 166 lpp. 

Salīdzināšana jeb benchmarking. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata 
MVU. * 
http://www.innovation.lv/ino2/publications/leonardo_manual/lv/webhelp/wso/user/firma_
3/lv05-3.pdf 

Papildu literatūra 

Saīsinātā versija „Kari Tominens. EFQM izcilības modelis biznesa organizācijām: 
organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata : 75 pārbaudes jautājumi un salīdzinoši piemēri. 
Rīga : Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”*. 

Forands Ilgvars. „Stratēģija. Kvalitāte: Analīze. Plānošana. Vadība”. Rīga : Latvijas 
Izglītības fonds, 2000. - 253 lpp.  

Oskars Kalējs. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā. - Rīga : 
LatConsul, 2005. - 121 lpp. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta ieteikumi Nr.1, Rīgā 2001. gada 11. decembrī (prot. 
Nr.60, 19.§), „Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs” * 

James P. Womack and Daniel T. Jones, 2008. „Lean Thinking Banish Waste and Create 
Wealth in Your Corporation”* 

Raita Celma. „Aptaujas anketas - rūgta patiesība vai izpušķoti meli”. 
http://www.olsen.lv/pages/archive_prese_detail.php?l=lv&id_news=28&tema=1&subtem
a=3&section=3 * 

„Klientu apmierinātība”. http://www.marketing-agency.lv/lv/petijumi.php*  

„Klientu apmierinātības aptauja”. https://www.e-formas.lv; http://www.visidati.lv; 
https://www.zettool.lv/index.php?lang=1&sad=produkti* 

Baldrige National Quality Programme. „Baldrige National Quality Programme”. 
C:\Documents and Settings\ligita\My 
Documents\2010_Valmiera_ist\Literatura\Baldrige_Business_Nonprofit_Criteria.pdf * 

                                                   
* Materiāls ir ievietots ViA interneta vietnē (e- punkts) 
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Interneta resursi 

http://www.iso.org 
http://www.lvs.lv 
http://www.improvementandinnovation.com/features/articles/seven-basic-tools-quality 
http://www.asq.org/learn-about-quality/quality-tools.html 
http://syque.com/quality_tools/tools/Tools_usage.htm#sol 
http://www.qualitymanualtemplates.com/manuals.htm#The_ISO_90012008_Quality_Man
ual 
http://www.balancedscorecard.org/ 
http://www.leiput.lv/lv/archieve/citi_raksti1/japanu_5s 
http://www.strategosinc.com/cellular_manufacturing.htm 
 

Resursi 

Pasniedzējs veic apmācību procesu, kur nepieciešams dators ar projektoru, tāfele un 
iespēja parādīt video. 

Testa un gala pārbaudījumiem, kā arī grupu darba izdales materiāliem nepieciešama 
kopēšana. 

Grupu darbam, testa un gala pārbaudījumam vēlama datorklase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

287 
 

 

 
ORGANIZ ĀCIJU PĀRVALD ĪBA 

 

Studiju kursa autors: docente Mārīte Nimroda, Mg.Psych.   

Studiju kursa veids: B daļa 

Studiju kursa forma:  Pilna/nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaura 

Studiju gads, semestris: 4.semestris – pilna laika studijās, 5.semestris – nepilna laika 
studijās 

Studiju valoda: latviešu, literatūras studijas latviešu un angļu valodās 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības kontaktstundās (gadījumu 
analīze, problēmsituāciju izpēte, diskusijas), praktisku pētījumu veikšana un pētījumu 
rezultātu prezentēšana (individuālais un grupu darbs), patstāvīgās studijas (literatūras 
lasīšana, pētniecības darbi, gatavošanās praktiskajām nodarbībām u.c.). 
 
Studiju kursa anotācija: kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par darba 
vidē radušos procesu izpēti, izmantojot metodes un koncepcijas no uzvedības un sociālajām 
zinātnēm. Sniegt izpratni par darba grupu procesiem organizācijās. 
 
Studiju rezultāti: pēc kursa sekmīgas apguves studentiem jāspēj izprast, kā ar grupu procesu 
organizācijās kompetenču palīdzību var ietekmēt (veicināt) uzņēmuma rezultativitāti un 
konkurētspēju biznesa vidē. 
 
Vērt ējums: 
Prasības kredītpunktu ieguvei: obligāts praktisko nodarbību apmeklējums; paredzētajā 
laikā veikti un prezentēti praktiskie pētījumi; visos studiju kursa pārbaudījuma darbos un 
eksāmenā nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu; akadēmiskās ētikas ievērošana. 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  
Gala vērt ējumu veido: 

- līdzdalība nodarbībās – 10% 
- praktiskais individuālais darbs – katrs 15% 
- praktiskais grupu darbs – 15% 
- eksāmens – 60%  

 
 
Studiju kursa saturs: 

1. Vara, ietekme. 
2. Politika, autoritāte, ietekmēšana. 
3. Līderība (vadība) – individuālie procesi. 
4. Līderība (vadība) – uzvedības procesi. 
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5. Līderība (vadība) – situāciju ietekme. 
6. Lēmumu pieņemšana. 
7. Grupu dinamika. 
8. Konfliktu vadīšana. 
9. Stress un tā vadīšana. 

 
 
Studiju kursa literat ūra: 
Robert P.Vecchio. Organizational Behavior. Third Edition 1995. (Part IV) 
Robert P.Vecchio. Organizational Behavior(Core Concepts). Fifth Edition 2003. 
 
Papildu literatūra: 
Robert P.Vecchio. Organizational Behavior(Core Concepts). Fourth Edition 2000. 
Plaude V., Beļčikovs J. Menedžments. 2001. 
Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. 1999. 
Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. 2007. 
Ukalovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. 2006. 
Vīksna A. Personāla vadība. 1999.  
Kursa „Organizāciju pārvaldība” lekciju materiāls 
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FINANŠU VAD ĪBA 

 

Studiju kursa autors: Sarmīte Rozentāle, sarmite.rozentale@va.lv 

Studiju kursa veids: B daļa   

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs  

Studiju gads, semestris: 6.semestris – pilna laika studijās, 7.semestris – nepilna laika studijās 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48/20 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi ) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par finanšu vadības 
metodēm un instrumentiem, kas nepieciešami uzņēmuma stratēģiskajā un operatīvajā 
vadībā, plānošanā un kontrolē. Mūsdienīga uzņēmuma finanšu vadības sistēma ietver 
darbību kopumu, kā efektīvāk un racionālāk izmantot kapitālu. Lekciju kurss dod iespēju 
iepazīties ar īstermiņa un ilgtermiņa līdzekļu vadības metodēm, lēmumu pieņemšanu 
nenoteiktības apstākļos, risku ietekmi un to samazināšanas iespējām, finanšu 
instrumentiem. 
 
Studiju rezultāti:  

1. Zināšanas par uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa līdzekļu vadību, plānošanu un 
kontroli, zināšanas par finanšu informācijas avotiem un novērtējumu, 
pamatzināšanas par atvasinātajiem instrumentiem  

2. Prasme pielietot finanšu analīzes metodes, lasīt un analizēt uzņēmumu finanšu 
pārskatus, veikt uzņēmuma finansiālās darbības analīzi, prasme novērtēt uzņēmuma 
aktīvus un pasīvus, prasme pielietot varbūtību teoriju lēmumu pieņemšanā 

3. Kompetence darboties uzņēmuma vai organizācijas finanšu vadības jomā, strādāt 
grupā un individuāli, prezentēt pētījumu (aprēķinu) rezultātus 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): mikroekonomika, 
vadības grāmatvedība, matemātika 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība semināros, sekmīga atzīme 
kontroldarbos, individuālais darbs un tā prezentēšana, sekmīgs eksāmena vērtējums. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

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

1. Vispārēji finanšu vadības aspekti 
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2. Gada pārskata sastāvdaļas 
3. Finanšu informācija 
4. Finanšu analīzes metodes 
5. Apgrozāmā kapitāla vadība  
6. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos 
7. Kapitāla nepietiekamība un naudas tirgi 
8. Kapitāla struktūra 
9. Kapitāla izmaksas 
10. Atvasinātie instrumenti 

 
 
Studiju kursa literat ūra: 

1. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai, Rīga, 
Lietišķās informācijas dienests, 2009., 36.-190.  lpp. 

2. Saksonova S. Finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga, 2006 
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBA, 2005., 381 lpp. 

 
  
Papildu literatūra:   

• Ludboržs A. 2007. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga, Lietišķās 
informācijas dienests 

• Apsītis Ģ., Aščuks I. u.c. 2003. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga, Rīgas Fondu birža 
• Jaunzems A., Vasermanis E. 2001. Riska analīze. Rīga LU 
• Zvie Bodie, Robert C. Merton 2003. Finance. New Jersey, Prentice Hall 
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STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA 

 
Stdiju kursa autors: lekt. Jānis Rozenbergs, Mg.oec 
 
Studiju kursa veids: B daļa  
 
Studiju kursa forma:  Pilna un nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis: Bakalaura 
 
Studiju gads, semestris: 6.semestris – pilna laika studijās, 7.semestris – nepilna laika 
studijās 
 
Studiju valdoda: Latviešu, literatūras studijas latviešu un angļu valodās  
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti.  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības kontaktstundās 
(gadījumu analīze, problēmsituāciju izpēte, diskusijas), mājas darbi, praktisku pētījumu 
veikšana un pētījumu rezultātu prezentēšana (grupu darbs), patstāvīgās studijas (literatūras 
lasīšana, pētniecības darbi, gatavošanās semināriem un praktiskajām nodarbībām u.c.) 
 
Studiju kursa anotācija: Kursa mērķis ir radīt studentiem padziļinātas zināšanas par 
stratēģiskās vadības teorijām, to formulēšanas un pielietošanas metodēm. Tiek apskatīta 
gan ārējās, gan iekšējās vides analīze, kas ir pamats stratēģiju formulēšanai. Studenti tiek 
iepazīstināti ar korporatīvā, biznesa un funkcionālā līmeņa stratēģijām un to izvēles 
nosacījumiem.  
 
Studiju rezultāti:  Kursa rezultātā studentam ir jāspēj: 

• definēt uzņēmuma vīziju, misiju un stratēģiskos attīstības mērķus; 
• veikt uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīzi; 
• noteikt korporatīvā, biznesa un funkcionālā līmeņa stratēģijas, atbilstoši 

uzņēmuma mērķiem, kompetencēm un ārējas vides situācijai. 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:  
Grupu un individuālie darbi jāiesniedz vai jāiesūta elektroniski līdz pasniedzēja 
noteikatajam laikam. Darbi, kas tiek iesniegti/iesūtīti pēc noteiktā laika netiek ieskaitīti. 
 
Vēlamās priekšzināšanas: 

1. Finanšu vadībā 
2. Makroekonomikā 
3. Mārketinga stratēģijās 
4. Cilvēkresursu vadībā 

 
Gala vērtējuma sistēma:  

1. Eksāmens       50% 
2. Grupu darbi, diskusijas, pastāvīgie darbi  40% 
3. Pārbaudes darbi     10% 
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Kursa saturs: 
1. Ievads 

a. Stratēģijas definīcijas 
b. Stratēģijas mērķis 
c. Uzņēmuma misija, vīzija, mērķi 
d. Stratēģijas veidi, sastāvdaļas un efektīvas stratēģijas kritēriji 

2. Uzņēmuma ārējās vides analīze 
a. Portera 5 spēku modelis  
b. PEST analīze 
c. Nozares dzīves cikls 

3. Uzņēmuma iekšējās vides analīze 
a. Resursi, kompetences, konkurējošā priekšrocība 
b. Poretra vērtību ķēde 

4. Biznesa līmeņa stratēģijas 
a. Portera 3 pamatstratēģijas 

i. Izmaksu līderis 
ii. Atšķir īgas vērtības veidošana 

iii.  Nišas stratēģija 
b. Hibrīdstratēģija 

5. Konkurējošās priekšrocības veidošana caur funkcionālā līmeņa stratēģijām 
a. Efektivitāte 
b. Kvalitāte 
c. Inovācijas 
d. Klientu lojalitāte 

6. Korporatīvā līmeņa stratēģijas 
a. Koncentrēšanās uz vienu biznesu 
b. Vertikālā integrācija 
c. Diversifikācija  

7. Zilā okeāna stratēģija 
8. Korporatīvā portfeļa veidošana 

a. Bostonas konsultāciju grupas matrica 
b. Korporatīvas attīstības veidi 

9. Stratēģiskās vadības teoriju iedalījums un attīstība 
10. Stratēģiju novērtēšanas un izvēles nosacījumi 
11. Portera Dimants 

 
Kursā izmantojamā literatūra: 

1. Caune Jānis, Dzedons Andrejs, Stratēģiskā vadīšana, 2009, otrais izdevums; 
2. Kalve Ieva, Apseglot pārmaiņu vējus, 2005; 
3. Kims Čans V., Maborna R., “Zilā okeāna stratēģija”, Lietišķās informācijas 

dienests, Rīga, 2007.  
4. Hitt, Ireland, Hoskisson, “Strategic management: competitiveness and 

globalization. Concepts”, 2007, seventh edition; 
5. Hitt, Ireland, Hoskisson, “Strategic management: competitiveness and 

globalization. Cases”, 2007, seventh edition 
 
Papildus izmantojamā literatūra: 

1. Charles W.L.Hill, Gareth R.Jones, “Strategic Managment theory”, 2001, fifth 
edition; 

2. Charles W.L.Hill, Gareth R.Jones, “Strategic Managment”, 2007, eight edition; 
3. Fred R.David, “Strategic management”, 2001; 
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4. Mintzberg H., Quinn J.B., “The strategy process: concepts, contexts, cases”, 1991; 
5. Michael E.Porter, “Competitive advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance”; 
6. http://bookboon.com/int/student/strategy/strategicmanagement 
7. http://bookboon.com/int/student/strategy/thinking-strategically 
8. http://bookboon.com/int/student/strategy/studying-strategy 
9. http://bookboon.com/int/student/strategy/strategic-financial-management  
10. Izdales materiāli. 
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INVEST ĪCIJU UN RISKU VAD ĪBA 
 

Studiju kursa autors: Sarmīte Rozentāle, sarmite.rozentale@va.lv 

Studiju kursa veids: B daļa   

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis: profesionāls bakalaurs  

Studiju gads, semestris: 6.semestris – pilna laika studijās, 8.semestris – nepilna laika studijās 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48/20 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi  ) 
 
Studiju kursa anotācija: Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes investīciju vadībā, 
investīciju novērtēšanā, kā arī risku vadības un risku kontroles mehānismiem, par risku 
identificēšanas un novērtēšanas metodēm efektīvas uzņēmējdarbības veidošanai. Kursa 
ietvaros riska vadība tiks aplūkota kā efektīvs lēmumu pieņemšanas instruments. 
Studiju rezultāti:   

1. Iegūs zināšanas par investīciju vadību, plānošanu, naudas plūsmu, investīciju 
novērtēšanas metodēm,  iegūs izpratni par riskiem, iemācīsies atklāt riska 
faktorus, iepazīsies ar riska novērtēšanas metodēm, lai labāk spētu vadīt risku 
novēršanu, palielinot drošību un efektivitāti, mazinot zaudējumus.  

2. Iegūs prasmes novērtēt investīciju vidi, sastādīt investīciju naudas plūsmu, 
pielietot investīciju novērtēšanas metodes- NPV, IRR, atmaksas perioda 
metodi, ARR, veikt risku identificēšanu, novērtēšanu, vadīšanu. 

3. Iegūs kompetences darboties investīciju novērtēšanas jomā, prezentēt projekta 
(aprēķinu) rezultātus. 

Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): mikroekonomika, 
makroekonomika 
 
Vērt ējums 

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%, grupas darba 

novērtējums - 40%,  pārbaudījums- eksāmens- 50%. 
Studiju kursa saturs: 

1. Investīciju mērķis 
2. Investīciju vide 
3.  Risku veidi 
4. Risku identificēšana 
5. Risku novērtēšana 
6.  Risku finansēšana 
7. Risku vadības metodes 
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8. Investīciju naudas plūsma 
9. Investīciju novērtēšanas metodes 

Studiju kursa literat ūra: 
  

• V.Kozlovs Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums, Rīga, 2005 
• Riska vadības rokasgrāmata, Dienas bizness, Rīga,  2005 

Papildus literatūra: 
J. Mun Applied Risk Analysis : Moving Beyond Uncertainty in Business.  
John Wiley & Sons, 2003 
T. R. Peltier Information Security Risk Analysis., Auerbach Pub. 2001 
J. Lam Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls John  
Wiley & Sons, 2003 
N.Evans, D. Campbell, G.Stonehouse. Strategic Management for Travel and Tourism, 
2003. 
J Matthew., P. Hassett , D.P. Stewart  
<http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-
author=Hassett%2C%20Matthew%20J.%2C%20Phd/002-0730817-5197612 
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STARPTAUTISK Ā EKONOMIKA 
 

Studiju kursa autors: lekt. I.Jurgelāne 

Studiju kursa veids: B daļa  

Studiju kursa forma: pilna/nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju gads , semestris: 4.semestris – pilna laika studijās, 6.semestris – nepilna laika 
studijās 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kurss palīdz studentiem iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski – valstu, 
starptautisko ekonomisko procesu analīzē un vērtēšanā. Kurss orientēts uz to, lai studenti 
patstāvīgi spētu novērtēt un spriest par starptautiskiem ekonomiskiem procesiem, kā arī 
analizētu, kādas sekas varētu radīt jebkādas pārmaiņas ekonomiskos faktoros dažādās valstīs, 
dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. 
 
Studiju rezultāti:  Kursu beidzot studenti patstāvīgi spēj spriest par starptautiskiem 
ekonomiskiem procesiem, to ietekmi uz citām valstīm, uzņēmējdarbību. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi „Mikroekonomika” un „Makroekonomika”. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Vienas valsts ekonomiskās situācijas analīze, referāts 
par kādu starptautisku ekonomisko procesu, ietekmējošiem faktoriem, valstu savstarpējās 
ekonomiskās attiecības, piedalīšanās semināros un pārbaudes tests. 

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 

 Gala vērt ējumu veido: 3 vērtējumi (apraksts par valsti, referāts un tests) 
 
Studiju kursa saturs: 
Starptautisko ekonomisko sakaru vēsturiskā attīstība,  
Starptautiskās tirdzniecības teorijas (klasiskās, alternatīvās),  
Brīvā tirdzniecība un protekcionisms  
Eksports un imports  
Maksājumu bilance  
Latvijas maksājumu bilance  
Maksājumu bilance dažādās valstīs  
Kapitāla starptautiskā integrācija, investīcijas  
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Starptautiskās organizācijas  
Izvēlēto valstu un starptautisko organizāciju prezentācija  
Starptautiskā valūtas sistēma, tās attīstības posmi  
Zelta monētu standarts  
Bretonvudsas valūtas sistēma  
Jamaikas valūtas sistēma  
Pasaules valūtas tirgus  
Valūtu klasifikācija 
 
Studiju kursa literat ūra:  
1. G.Lībermanis „Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija”, Kamene, 2004.  
2. Hanss Jergs Šreters „Eiropas Savienības leksikons”, Jumava, 2004.  
3. I.Slavinska „Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole”, Biznesa augstskola TURĪBA, 2003.  
4. Mācību līdzeklis „Ekonomikas pamati”, Jumava, 2002.  
5. G.Oļevskis „Starptautiskā ekonomika”, Jāņa Rozes apgāds, 2004.  
6. M.Rurāne „Finansu pārvaldība”, Latvijas izglītības fonds,  
7. K.Avena „Starptautiskā ekonomika”, mācību centrs TURĪBA, 1998.  
8. I.Zīle „Latvijas ārējie ekonomiskie sakari”, Biznesa augstskola TURĪBA, 2003.  
9. Eiropas Kustība Latvijā „Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību”, apgāds 
„Rasa ABC”, 2003.  
10. G.Lībermanis „Ko diena nākamā mums sola?”, KAMENE, 2004.  
11. M.Rurāne „Finanšu menedžments”, RSEBAA, 2005.  
12. K.Gunnars Hofs „Biznesa ekonomika”, Jāņa Rozes apgāds, 2002.  
13. Latvijas statistikas gadagrāmata 2004, LR CSP, 2004  
14. Žurnāls „Kapitāls”  
15. Laikraksti „Dienas Bizness”, „Diena” , „Neatkarīgā Rīta avīze” u.c. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

298 
 

CILV ĒKRESURSU VADĪBA 
 
 

Studiju kursa autors: docente Mārīte Nimroda, Mg.Psych.    

Studiju kursa veids: B daļa 

Studiju kursa forma: Pilna/nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaura 

Studiju valoda: latviešu, literatūras studijas latviešu un angļu valodās 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības kontaktstundās (gadījumu 
analīze, problēmsituāciju izpēte, lomu spēles, diskusijas), praktisku pētījumu veikšana un 
pētījumu rezultātu prezentēšana (individuālais un grupu darbs), patstāvīgās studijas 
(literatūras lasīšana, pētniecības darbi, gatavošanās praktiskajām nodarbībām u.c.). 
 
 
Studiju kursa anotācija: kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par darba 
vidē radušos procesu izpēti, izmantojot metodes un koncepcijas no uzvedības un sociālajām 
zinātnēm. Sniegt izpratni par mūsdienu personāla politiku, attīstības perspektīvu, sniegt izpratni 
par praktisko personāla darbu esošajā un stratēģiskā perspektīvā. 
 
Studiju rezultāti: pēc kursa sekmīgas apguves studentiem jāspēj izprast, kā ar cilvēkresursu 
vadības kompetenču palīdzību var ietekmēt (veicināt) uzņēmuma rezultativitāti un 
konkurētspēju biznesa vidē. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Vērt ējums: 
Prasības kredītpunktu ieguvei: obligāts praktisko nodarbību apmeklējums; paredzētajā 
laikā veikti un prezentēti praktiskie pētījumi; visos studiju kursa pārbaudījuma darbos un 
eksāmenā nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu; akadēmiskās ētikas ievērošana. 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  
Gala vērt ējumu veido: 

- līdzdalība nodarbībās – 20% 
- rakstiski mājas darbi (2) – katrs 10% 
- praktiskais grupu darbs – 20% 
- eksāmens – 40%  

 
 
 
 
Studiju kursa saturs: 

1. Cilvēkresursu vadības praktiskā pielietošana organizācijās un tās stratēģiskā loma. 
2. Prasmes, kas iespaido personāla vadību. 
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3. Darba analīze. 
4. Personāla plānošana un komplektēšana. 
5. Darbinieku testēšana un atlase. 
6. Kandidātu intervēšana. 
7. Darbinieku apmācība un attīstība. 
8. Snieguma novērtēšana. 
9. Darbinieku motivēšana. 
10. Saskanīga cilvēkresursu politika. 

 
Studiju kursa literat ūra: 
Gary Dessler. Human Resource Management. Eighth Edition 2000. 
Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. 2008. 
 
Papildu literatūra: 
Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. 1993., 2004. 
Forands I. Personāla vadība. 2000. 
Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā. 2004. 
Vīksna A. Personāla vadība. 1999. 
Kursa „Cilvēkresursu vadības” lekciju materiāls 
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STARPTAUTISKIE NOR ĒĶINI 
 

Studiju kursa autors: lekt. I.Jurgelāne 

Studiju kursa veids: B daļa  

Studiju kursa forma: pilna/nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kursa mērķis:  
1. iepazīstināt studentus ar starptautisko norēķinu veidiem, formām un norēķinu dokumentu 
izvēles kritērijiem;  
2. sniegt iemaņas valūtas risku diversifikācijā;  
iepazīties ar elektronisko norēķinu formām;  
3. dot studentiem izpratni par starpvalstu norēķiniem un maksājumu bilances analīzi. 
 
Studiju rezultāti:  Studenti iegūst teorētiskās zināšanas un prasmes izvēlēties optimālas valūtas 
risku vadības metodes un starptautisko norēķinu formas. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kurss „Makroekonomika”. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: sekmīgi nokārtot eksāmenu, kontroldarbus un 
patstāvīgos darbus 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido: 60% eksāmena vērtējums, 40% kontroldarba un patstāvīgā 
darba vērtējums 
 
Studiju kursa saturs: 
1. Starptautiskā valūtas sistēma  
2. Valūtas riski, to novēršanas metodes  
3. Starptautisko norēķinu sistēmas· norēķinu shēmas· kredītvēstules· inkaso norēķinu 
forma· kredītkaršu maksājumi· maksājumi ar čekiem· elektroniskie norēķini· elektroniskā 
nauda  
4. Starptautiskos norēķinus regulējošā likumdošana  
5. Valsts maksājumu bilance un tekošais konts  
6. Valsts ārējā parāda regulēšanas formas  
7. Vērtspapīru pirkšana un pārdošana 
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Studiju kursa literat ūra:  
1. Ūdris Z., Sēle A., Gustsons V., Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga, 1995.  
2. Studiju kursa E-materiāli 
 
Papildu literatūra:   
1. Inkoterms 2000.  
2. Starptautisko akreditīvu izrakstīšanas noteikumi UCP-500.  
3. Rupeika-Apoga R., Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Datorzinību centrs.2003.  
4. Ūdris Z., Sēle A., Gustsons V., Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga, 1995.  
5. Latvijas Bankas Monetārais biļetens.  
6. Vērtspapīru tirgus zinības, Jumava. 2003.  
7. www.bankasoc.lv  
8. www.bank.lv 
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NAUDA UN BANKAS 
 
Kursa autors: lekt. Inita Sakne, sociālo zinātņu maģistre ekonomikā  

Studiju kursa veids: B daļa 

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju valoda: latviešu 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti  

Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): mikroekonomika, 
makroekonomika, grāmatvedība. 

 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar naudas apgrozības principiem, naudas veidiem, 
teorijām un naudas funkcijām, atvasinātiem finanšu instrumentiem; sniegt zināšanas 
studentiem par valsts budžetu, banku sistēmu un lomu ekonomikā, banku operācijām, 
kreditēšanu, finanšu risku novērtēšanas, samazināšanas (novēršanas) pasākumiem. Sniegt 
zināšanas par finanšu sistēmas būtību, finanšu tirgus būtību un lomu ekonomikā, par 
publiskajām finansēm, valsts budžeta struktūru, veidošanas pamatprincipiem, par finanšu 
sistēmas valsts regulēšanas institūcijām, finanšu sistēmas dalībniekiem. 
Pēc kursa apguves studenti iegūst zināšanas un prasmes organizāciju sadarbībā ar finanšu 
un kredīta iestādēm, viņu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī izprot aktuālās ekonomiskās 
likumsakarības un principus, spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: aktīva dalība lekcijās, semināros un grupu darbos, 
sekmīgi jānokārto kontroldarbs un eksāmens. 
 
Gala vērt ējumu veido : 40% kontroldarbs, 60% eksāmens. 
 
Kursa saturs: 
Naudas vēsture un teorijas. Latvijas naudas vēsture. 
Naudas sistēmas un naudas veidi. 
Naudas funkcijas. 
Finanšu instrumentu tirgus. 
Valsts loma ekonomikā. Valsts fiskālā un monetārā politika 
Valsts budžets. Budžeta ieņēmumi un izdevumi. Nodokļu veidi. 
Budžeta deficīts un valsts parāds. 
Banku sistēmas būtība un loma ekonomikā 
Banku klasifikācija 
Centrālo banku darbības principi un uzdevumi. 
Banku operācijas un attīstības virzieni. 
Kreditēšana, kredītu veidi. 
Kredītu nodrošinājums. 
Kredītprocenti un to ietekmējošie faktori 
Hipotekārā kreditēšana 
Līzings un faktorings 
Norēķinu operācijas un elektroniskie norēķini 
Akreditīvi un inkaso operācijas 
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Jaunākās norēķinu sistēmas 
Finansiālo risku pārvaldīšana 
Valūtas riski 
Likvidit ātes un maksātnespējas riski 
Kredītu piedziņa 
 
Izmantojamā literatūra: 
 Bikse V., „Ekonomika un bankas”, LKA Konsultāciju un mācību centrs, 2009. Praude V. 
„Finanšu instrumenti”, Burtene, 2009. 
Lībermanis G., Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis”,  BSA, Rīga, 2006. 
 Kutuzova O. „Finanses un kredīts”, BAT, Rīga , 2004, 
 Kudinska M. , „Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam,  datorzinību centrs, 
2005. 
Ģ.Apsītis, I.Aščuks, U.Cerps, G.Kokarevičs, G.Ozols, A.Sedlenieks, H.Zuļģis,  
„V ērtspapīru tirgus zinības”, Jumava , 2006. 
Howells P. Brain K. The Economics of Money, Banking and Finance. FT Prentice Hall, 
2005.  
Likums „Par Latvijas banku” 
www.bank.lv, 
www.bankasoc.lv 
www.fm.gov.lv  
www.kase.gov.lv 
www.fktk.lv 
www.swedbank.lv 
www.sebbank.lv 
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/pensiju_fondi/likumi/par_privatajiem_pensiju_fondie/ 
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/likumi/noguldijumu_garantiju_likums/ 
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/likumi/kreditiestazu_likums/ 
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/krajaizdevu_sabiedribas/likumi/krajaizdevu_sabiedribu
_likums/ 
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=58057    
Latvijas bankas monetārie biļeteni http://www.bank.lv/lat/main/all/pubrun/monbil/2009/ 
Biļetens „Averss un reverss”  http://www.bank.lv/lat/main/all/pubrun/avrev/ 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?lang=lv 
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REĢIONĀLĀ POLITIKA 
 
 

Studiju kursa autors: Asoc.prof., Dr. oec. Agita Līviņa 

Studiju kursa veids: B daļa  

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju valoda: Latviešu 

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: Pilna laika studijās: lekcijas 24 stundas, semināri un praktiskie darbi 
22 stundas, pārbaudes darbs 2 stundas (neietverot eksāmenu). Nepilna laika studijās: lekcijas 14 
stundas, semināri un praktiskie darbi 4 stundas, pārbaudes darbs 2 stundas (neietverot 
eksāmenu). 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par pozitīvām un negatīvām 
atšķirībām reģionos. Iepazīstināt studentus ar reģionu izdalīšanas klasifikācijām, to noteikšanas 
kritērijiem. Plānošanas reģioni un to funkcijas. Izskaidrot galvenos likumdošanas aspektus 
Latvijā, kas attiecas uz reģionālo politiku. Izvērtēt valsts atbalstu un to veidus Latvijā īpaši 
atbalstāmajām teritorijām. Reģionu atbalsta instrumenti pasaulē. 
 
Studiju rezultāti: Sekmīgi pabeidzot studiju kursu students spēj novērtēt reģiona priekšrocības 
un trūkumus uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Students prot salīdzināt dažādos reģionu 
iedalījumus un izvērtēt atbilstošākos atbalsta instrumentus konkrēta reģiona attīstībai vai 
uzņēmējdarbības nozares attīstībai reģionā. Students pārzina Latvijas normatīvos aktus, kuri 
tiesiski regulē reģionālās attīstības politiku un plānošanu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): izpratne par valsts 
un pašvaldību funkcijām kopumā. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 1. Izstrādāts un aizstāvēts individuālais pētījums 
(iesniegt 3 darba dienas pirms tā aizstāvēšanas) 

2. Vismaz 50% apmeklējums semināriem, grupu darbiem (izņēmums ārsta zīme, vai arī 
students iepriekš ir vienojies ar docētāju, ka nav iespējams apmeklēt nodarbību attaisnojošu 
iemeslu dēļ- tiek dots papildu darbs) 

3. Sekmīgi nokārtots pārbaudes darbs. 
4. Eksāmena kārtošana ir obligāta, lai saņemtu galīgo studiju kursa vērtējumu. 

 
Gala pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens 

  
Gala vērt ējumu veido:  Eksāmena vērtējums 40% 
   Patstāvīgais pētījums 25% 
   Pārbaudes darba vērtējums 15% 
   Semināru, darba grupu vidējais vērtējums 20% 
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Studiju kursa saturs: 
Terminu skaidrojums reģions, vieta, teritorija, reģionālā un reģionu attīstība. 
Reģionālās attīstības teorijas. Reģionu izdalīšanas kritēriji, klasifikācijas. 
Reģionalizācija un reģionalizācijas veidi. 
Izvietojumu faktoru ietekme uz vietas attīstību 
Reģionālās politikas un plānošanas tiesiskie aspekti. 
Reģionu un pašvaldību dalījums Latvijā, Administratīvi teritoriālās reformas apskats. 
Nacionālais attīstības plāns. Attīstības plāns. Nevalstiskās organizācijas reģionu attīstībā. 
Lēmumu pieņemšanas dažādos pārvaldes līmeņos. Sabiedrības iesaiste lēmumu veidošanā un 
pieņemšanā. 
Īpaši atbalstāmās teritorijas Latvijā. Nozaru ieguldījums reģionu attīstībā. 
Eiropas Savienības (ES) reģionālā politika. 
ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds, iniciatīvas. 
Brīvās ekonomiskās zonas. Valsts atbalsts komercdarbības veicināšanai. 
Sadarbība Baltijas jūras reģionā. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. 2006. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība 
Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas 
Statistikas institūts, 295 lpp. 
 
Papildu literatūra:   
Valsts reģionālās attīstības aģentūras ikgadējais pētnieciskais pārskats „Reģionu attīstība 
Latvijā” (sākot no 2003. gada tiek izdots) 
Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. (red. 
Krastiņš O., Vanags E.) 2004. Rīga: Latvijas statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra, 539 lpp. 
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstības programmas izvērtējums (1998.-2000. gads). 2001. Rīga: 
VSIA „Reģionu attīstība”.  
 
Elektroniskās interneta vietnes: 
www.varam.gov.lv 
www.vrra.gov.lv 
http://europa.eu/pol/reg/index_en.htm 
http://europa.eu/pol/enter/index_en.htm 
http://www.vidzeme.lv/lv/ 
http://www.kurzemesregions.lv/category/par-mums/ 
http://www.rpr.gov.lv/pub/ 
http://latgale.lv/lv/ 
http://www.zemgale.lv/ 
http://www.lps.lv/ 
http://www.lvaei.lv/ 
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VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETI 
 

Studiju kursa autors: lekt. Ingūna Jurgelāne 

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaura 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas 50%, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 50% 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kursā var gūt vispārēju ieskatu par Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestāžu 
grāmatvedības kārtošanu, vispārējām prasībām, izprast kopējo un atšķirīgo uzņēmuma un 
budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē. Mācību procesā tiek akcentētas praktiski pielietojamās 
zināšanas un prasmes, kuru apguve ļauj labāk, ātrāk un dziļāk apgūt mācību vielu un efektīvāk 
izmantot tās darbā. 
 
 
Studiju rezultāti: Kursa beigās studentiem jāprot patstāvīgi sagatavot grāmatvedības pārskatus 
valsts un pašvaldību budžeta iestādēm. 
 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt sekmīgu 
vērtējumu.  

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

  
Gala vērt ējumu veido:  
3. Pārbaudes darbu vidējais aritmētiskais rezultāts - 40%; 
4. Eksāmena rezultāts - 60%  

 
Studiju kursa saturs: 

1. Valsts un pašvaldību budžets. 
2.  Budžeta iestāžu grāmatvedības organizācija un kārtošana, tās normatīvā bāze un 

atbilstība Starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (tālāk SPS GS). 
3. Budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaite.  
4. Ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, pašu kapitāls, uzkrājumi, saistības, 

ieņēmumi un izdevumi, to uzskaite.  
5. Gada pārskatu, budžeta izpildes pārskatu, konsolidēto pārskatu sastādīšana atbilstoši LR 

grāmatvedības normatīvo dokumentu prasībām un SPS GS. 
6. Fundamentālu kļūdu labošana, izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikā un 

grāmatvedības aplēsēs.  
7. Konsolidācija 
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Studiju kursa literat ūra:  
MK 2005. gada 15. novembra MK noteikumi Nr.832. 
”Grozījumi MK 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867. „Kārtība, kādā budžeta iestādes 
kārto grāmatvedības uzskaiti”” 
MK 2006. gada 25.3 aprīļa noteikumi Nr 313 “Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu 
saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību”  
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AUDITS  
 

Studiju kursa autors: Sarmīte Rozentāle,  sarmite.rozentale@va.lv 

Studiju kursa veids: B daļa   

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis:  bakalaurs  

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un  24 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi ) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par  uzņēmuma finanšu 
pārskata revīzijas mērķi un vispārējiem principiem, uz kuriem balstās revīzija, kas veikta 
saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas ietver finansu pārskatu revīzijas 
pamatprincipus, revīzijas plānošanu, revīzijas pierādījumu iegūšanas procedūras un 
revīzijas ziņojumu standartus, iepazīstināt ar dažādām metodēm un pieejām revīzijas 
darbā. 
 
 
Studiju rezultāti:  

1. Zināšanas par uzņēmuma finanšu pārskatu revīzijas vispārējiem principiem, 
pamatojoties uz Starptautiskajiem revīzijas standartiem, zināšanas par revīzijas 
plānošanu, pierādījumu iegūšanu, ziņojumu standartiem, revīzijas darbā 
pielietojamām metodēm.  

2. Prasme darboties audita jomā kā zvērināta revidenta asistentam, pamatiemaņas 
uzņēmuma iekšējā audita veikšanā, audita programmas sastādīšanā, būtiskuma 
noteikšanā, iekšējās kontroles novērtēšanā, revīzijas pierādījumu iegūšanā, audita 
ziņojuma sastādīšanā 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): mikroekonomika, 
finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība  
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība semināros, sekmīgi pārbaudes darbu 
rezultāti, sekmīgs eksāmena vērtējums. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

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

1. Finanšu pārskatu revīzijas pamatprincipi 
2. Līgums par revīzijas pakalpojumu veikšanu 
3. Revīzijas kvalitātes kontrole 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

309 
 

4. Revīzijas plānošana 
5. Revīzijas pierādījumu iegūšana 
6. Citu personu darba izmantošana 
7. Revīzijas ziņojumu standarti 
8. Mazo uzņēmumu revīzijas īpatnības 
9. Finanšu pārskatu pārbaudes 
10. Revidenta un uzņēmuma vadības sadarbība 

 
 
Studiju kursa literat ūra: 

1. Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo     
paziņojumu rokasgrāmata 2004. gada izdevums Starptautiskā grāmatvežu 
federācija , 873 lpp. 

2. COSO Enterprise Risk Management  U.K.John Wiley & S.  Ltd 2007 
3. Moller R, Witt M. Brink’s Modern Internal Audit, Fifth Edition, John Wiley & S. 

Ltd., 1999 
Papildu literatūra:   

• Brūna Inta, Uzņēmuma iekšējā kontrole, Latvijas Universitāte, Rīga. 
• Dagnija Daņēviča Finansu pārskatu revīzija Starptautiskie revīzijas standarti, 

2003., BA Turība, Rīga 
•  Latvijas Republikas likums Gada pārskatu likums, Normatīvo aktu informatīvā 

sistēma, www.likumi.lv 
•  Latvijas Republikas likums Par zvērinātiem revidentiem, Normatīvo aktu 

informatīvā sistēma,www.likumi.lv 
• IFAC Handbook 2000, Technical Pronouncements on Ethics and International 

Standards on Auditing, International Federation of Accountants, New York, 2000. 
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GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA 

 

Studiju kursa autors: Sarmīte Rozentāle, sarmite.rozentale@va.lv 

Studiju kursa veids: B daļa   

Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis: profesionāls bakalaurs  

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un  24/10 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi   
 
Studiju kursa anotācija:  Kursa mērķis ir zināšanu ieguve par gada pārskata sastādīšanas 
principiem, tā sastāvdaļām un praktisku iemaņu apguve gada pārskata sastādīšanā, ņemot 
vērā LR normatīvos aktus un Starptautiskos finanšu pārskatu sastādīšanas standartus. 
 
Studiju rezultāti:  
Zināšanas par uzņēmuma gada pārskata sastādīšanas  principiem, pamatojoties uz 
Starptautiskajiem revīzijas standartiem 
Prasme sastādīt uzņēmuma gada pārskatu. 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Finanšu 
grāmatvedība 
  
Vērt ējums 

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. Gada pārskata sastādīšanas vispārējie principi 
2. Inventarizācijas veikšana 
3. Finanšu pārskata posteņi 
4. Bilance un tās posteņu novērtējums 
5. Peļņas un zaudējumu aprēķins un tā posteņu novērtējums 
6. Naudas plūsmas pārskats un tās posteņu novērtējums 
7. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
8. Gada pārskata pielikumi 
9. Vadības ziņojums 
10. Gada pārskata noformēšana un parakstīšana 

 
 
 
Studiju kursa literat ūra: 
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1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats, 2003., Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 
366 lpp.. 

2. Grāmatvedības prakse N1(28)2007, Uzņēmuma gada pārskats, SIA Izdevniecības 
centrs Mamuts 261 lpp. 

3.  Latvijas Republikas likums Gada pārskatu likums, Normatīvo aktu informatīvā 
sistēma, http://www.likumi.lv 

Papildu literatūra:   
  

1. Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo     
paziņojumu rokasgrāmata 2004. gada izdevums Starptautiskā grāmatvežu 
federācija , 873 lpp.. 
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ORGANIZ ĀCIJAS KULT ŪRAS MENEDŽMENTS–  
EMOCION ĀLĀ DIMENSIJA 

 
Studiju kursa autors: Vieslekt., Mg.sc.soc. Agnese Lapetrova  
 
Studiju kursa veids:  B  daļa  
 
Studiju kursa forma:  pilna un nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis: bakalaura 
 
Studiju valoda: latviešu  
 
Studiju kursa apjoms: 2KP  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, individuālais praktiskais darbs un praktiskie 
darbi grupās  
 
Studiju kursa anotācija:  
 
Emocionālā inteliģence (EI) ir indivīda navigācijas sistēma, kas apvieno emocionālo un 
intelektuālo gudrību. Šī sistēma ļauj indivīdam orientēties un gūt panākumus sociālajā 
vidē. Organizācijas ir sociālas sistēmas, kuru kultūra tiek veidota un apgūta socializācijas 
procesā. Organizācijas kultūras menedžments ir emociju vadīšana. Uzmanība, ko prasmīgi 
vadītāji organizāciju ietvaros velta emociju izpratnei, vadīšanai un izmantošanai, veicina 
vienotu normu, vērtību, vienotas misijas izjūtu un izpratni, kā arī organizāciju 
konkurētspēju un spēju reaģēt uz mainīgajām ārējās vides prasībām. Pēdējo 15 gadu laikā 
veiktie pētījumi, kurus var attiecināt uz virzienu emocionālā revolūcija (angļu val. - 
affective revolution), pierāda emociju un emocionālās inteliģences nozīmi organizāciju 
attīstībā. Pasaules un Latvijas uzņēmējdarbības vadības izglītības un prakses vidē arvien 
biežāk tiek vērsta uzmanība uz tādiem organizāciju attīstību un panākumus veicinošiem 
faktoriem kā „emocionāli inteliģenta vadība”, „emocionāli inteliģenta organizācija”, 
„emocionāli inteliģentas organizācijas kultūra”. Minētie jēdzieni ir tieši saistīti ar 
organizācijas kultūru un tās menedžmentu, un uz tiem studiju kursa ietvaros ir vērsta 
galvenā uzmanība.  
 
EI ir emocionālo un sociālo spēju pamats. EI ir jēdziens un uzvedības modelis sociālajās 
zinātnēs, radies 20.gs. beigās (teorijas pamatlicēji - amerikāņu zinātnieki P.Salovejs 
(P.Salovey) un Dž.Maiers (J.Mayer), kā arī D.Goulmens (D.Goleman), kurš ir pamatojis 
EI un tās kompetenču nozīmību organizāciju attīstības un efektivitātes veicināšanā. EI ir 
pamats personiskām kompetencēm (precīzs sevis novērtējums, pašapziņa, paškontrole, 
pielāgošanās spēja, apzinīgums, iniciatīva un radošums, empātija, vadīšana, komunikācija, 
sadarbība), kas ir priekšnoteikums ne tikai indivīda personiskai un profesionālai 
izaugsmei, bet arī vitāli nozīmīgas organizāciju veiksmīgai darbībai.  
 
 
 
Organizācijas kultūras menedžmenta un EI mijiedarbība studiju kursa ietvaros tiek 
aplūkota 3 līmeņos: 
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- individuālā perspektīva - individuālās EI kompetences, to ietekme uz personību, 
izmantošana efektīvas sociālās mijiedarbības veidošanā un profesionālās darbības 
pilnveidošanā; 

- organizāciju perspektīva – EI un organizācijas procesu mijiedarbība (EI un 
organizācijas kultūra; nozīmīgi organizācijas kultūru veidojoši un ietekmējoši 
faktori - personāla EI kompetences un emocionāli inteliģents vadītājs; 
organizācijas kultūras vadīšana kā organizācijas attīstības elements);  

- attīstības perspektīva – stratēģijas uz emocionālo inteliģenci balstītām 
kompetencēm attīstīšanai un pielietošanai.  

  
Kursa mērķis: 

- Attīstīt studentu izpratni par EI, teorētiskajām pamatnostādnēm un aktuālajiem 
zinātniskajiem pētījumiem; 

- Veicināt izpratni par EI kompetencēm, to ietekmi uz personību, izmantošanu 
efektīvas sociālās mijiedarbības veidošanā un profesionālās darbības 
pilnveidošanā;  

- Attīstīt spēju saistīt emociju lomu ar organizācijas pārvaldības un attīstības 
aspektiem; 

- Attīstīt studentu izpratni par EI nozīmību efektīvas vadības īstenošanā; 
- Veicināt izpratni par to, ka organizāciju panākumi balstās uz EI (personiskām 

kompetencēm) – t.i. veicināt izpratni par emocionāli inteliģentu indivīdu nozīmi 
organizācijas kultūras veidošanā un attīstības veicināšanā, emocionāli inteliģentu 
organizāciju veidošanos, EI un organizāciju efektivitātes modeli, iepazīstinot 
studentus ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem;  

- Apzināties personības iekšējos resursus savas personības un profesionālās darbības 
pilnveidošanā, attīstīt tos;  

- Sniegt ieskatu par veidiem, kādos ir iespējams attīstīt EI, izmantojot tos un radošu 
pieeju (sākot no sevis novērtēšanas testa līdz reālu situāciju izspēlei un dzejas un 
tēlotāja mākslas elementu izmantošanai), rezultātā attīstot praktiskās iemaņas EI 
paaugstināšanā un to izmantošanā darba vidē.  

 
Studiju rezultāti: 
Pēc studiju kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 

- zināt un izprast EI, tās teorētiskās pamatnostādnes, emociju nozīmi un to vadīšanu, 
savas emocijas, to ietekmi uz darba snieguma efektivitāti, EI nozīmi personības 
attīstībā - intelektuālajā un emocionālajā izaugsmē, saskarsmē, profesionālajā 
darbībā; 

- zināt un izprast personisko kompetenču nozīmību organizāciju kontekstā, emociju 
lomu organizāciju pārvaldībā un attīstībā;  

- prast analizēt emocionāli inteliģentu indivīdu nozīmi organizācijas kultūras 
radīšanā, efektīvas vadības īstenošanā, organizācijas attīstības un efektivitātes 
veicināšanā, emocionāli inteliģentu organizāciju veidošanās aspektus;  

- iegūt kompetences, kas attiecas uz EI pamatdimensiju - spēju vadīt savas emocijas 
un uz spēju atpazīt un vadīt citu cilvēku emocijas;  

- iegūt kompetences savu iekšējo resursu – EI kompetenču – attīstīšanai un efektīvai 
izmantošanai profesionālajā darbībā. 

 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): organizāciju 
pārvaldība, cilvēkresursu vadība  
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Vērt ējums: 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: dalība semināru nodarbībās, individuālā praktiskā darba izstrāde, 
patstāvīgās studijas (literatūras apguve, darbs ar datu bāzēm, gatavošanās semināriem) un 
praktiskā darba izstrāde grupā, eksāmens studiju kursa noslēgumā  
  
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
   
Gala vērtējumu veido: 20% aktīva dalība semināru nodarbībās, 20% grupu darbu izstrāde, 
20% individuālais praktiskais darbs, 40% eksāmens 
  



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

315 
 

Studiju kursa saturs: 
 
1. Kas ir EI? Navigācijas sistēma vai līdzsvars starp emocijām un loģisko prātu.  
2. EI teorijas - dažādas pieejas EI definēšanai, mērīšanai, EI modeļi, jaunāko zinātnisko pētījumu 

apskats.  
3. IQ un EI. Gudrība un sirdsgudrība. Kāds ir emocionāli inteliģents indivīds? 
4. Emocionālo kompetenču modelis. 19 kompetenču nozīme personības attīstībā, efektīvas sociālās 

mijiedarbības veidošanā; kompetenču ietekme uz darba izpildījumu, darbinieku un organizācijas 
panākumu gūšanas iespējām. Reālu dzīves situāciju analīze, nozares pētnieku praktisku pētījumu 
rezultātu apskats, izvērtējot EI lomu tajos.  

5. Kultūra. Organizācijas kultūra. Kultūras menedžments. 
6. EI kā organizācijas kultūras, vadības un attīstības komponents:  

6.1. Emocionāli inteliģenta organizācija – stratēģiski inteliģenta organizācija, emocionālā 
revolūcija, darbinieku spējas un atbildība veidot emocionāli inteliģentu organizāciju 

6.2. Emocionāli inteliģenta organizācijas kultūra - vērtīborientēta organizācijas kultūra, 
emocionāli inteliģenta vadība un emociju menedžments, efektīvas vadības elementi, EI 
prasmes un instrumenti kā nozīmīgi organizācijas kultūras elementi 

7. EI un organizāciju efektivitātes modelis.  
8. Praktiskās nodarbības EI spējas attīstībai un izmantošanai organizāciju vidē: 

8.1. savu individuālo EI kompetenču novērtēšana 
8.2. dzejas un vizuālās mākslas elementu izmantošana EI pamatdimensijas kompetenču 

attīstīšanai 
8.3. stratēģijas EI kompetenču attīstīšanai (individuāli un sadarbojoties ar citiem) 
8.4. EI kompetenču izmantošana darba vidē – reālu situāciju izspēle, zināšanu par EI projicēšana 

uz organizācijas vidi 
8.5. kompleksas programmas, kas izmantojama organizācijās darbinieku EI kompetenču 

attīstīšanai, apskats un analīze.  
 
Studiju kursa literat ūra: 
 
Grāmatas: 

- Goulmens, D., Tava emocionālā inteliģence. Kāpēc tai mēdz būt lielāka nozīme nekā IQ, 
Rīga: Jumava, 2001, 462 lpp. (19. – 20., 57. – 172., 223. – 245., 376. – 410.) 

- Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership. Third Edition, Jossey – Bass. A Wiley 
Imprint, San Francisko, 2004, p. 437 (p. 1 – 23, 25 – 37, 63 – 84, 111 – 134, 171 – 188, 245 
– 271, 319 – 336, 393 – 418  

- Vecchio, R.P., Organizational Behavior. Core Concepts. Fourth Edition, The Dryden Press, 
Philadelphia, 2000, p. 380 (p. 4 – 6, 8 – 13, 14 – 15, 28 – 49, 92 – 117, 341 – 344, 360 – 
376)  

 
Papildu literatūra: 
 
Grāmatas: 

- Cherniss, C., Adler, M. Promoting Emotional Intelligence in Organizations, United States of 
America: American Society for Training & Development, 2000, 186 p. 

- Goleman, D., Working with Emotional Intelligence, New York: Bantam Books, 1998, 383 p.  
- Weisinger, H., Emotional Intelligence at Work. The Untapped Edge for Success, Jossey – 

Bass Publishers, 1998, 218 p.  
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Publikācijas žurnālos: 

- Lilienfelde, A., Emocionālā inteliģence, Psiholoģijas pasaule, 2008/3, 34. – 37.lpp 
- Rudzāte, E., Emocionālā inteliģence: atslēga efektīvam sniegumam, Kvalitāte, 2005/01, 6. – 

7.lpp 
- Tauriņa, Ž., Emocionālās inteliģences kompetenču modelis, Biznesa psiholoģija, februāris – 

marts 2007, 65. – 68.lpp 
 
Elektroniskie informācijas avoti:  

- Ashkanasy, N.M., Humphrey R.H., Current Emotion Research in Organizational Behavior, 
Emotion Review, Vol.3, No.2, 2011, p. 214 – 224  

- Bagshaw, M., Emotional intelligence – training people to be affective so they can be 
effective, Industrial and Commercial Training, Vol.32, No.2, 2000, p. 61 – 65 

- Boyatzis, R.E., Van Oosten, E., Developing Emotionally Intelligent Organizations, tiešsaiste 
www.eiconsortium.org 

- Brown, R.B., Emotions and Behavior: Exercises in Emotional Intelligence, Journal of 
Management Education, Vol.27, No.1, 2003, p. 122 – 134 

- Cherniss, C., Adler, M. Promoting Emotional Intelligence in Organizations, United States of 
America: American Society for Training & Development, 2000, p. 186  

- Cherniss, C., Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters, tiešsaiste 
www.eiconsortium.org  

- Emotional Competence Framework, tiešsaiste www.eiconsortium.org 
- Cherniss, C., Goleman, D., Emotional Intelligence and Organizational Effectiveness. In: The 

Emotionally Intelligent Workplace, Jossey – Bass, San Francisco, 2001, p. 3 – 12 
- Dulewicz, V., Higgs, M., Leadership at the Top: the Need for Emotional Intelligence in 

Organizations, The International Journal of Organizational Analysis, Vol.11, No.3, 2003, p. 
193 – 210 

- George, J.M., Emotions and Leadership: The role of emotional intelligence, The Tavistock 
Institute, SAGE Publications, London, Thousand Oaks CA, New Delhi, 2000, p. 1027 – 1055  

- James, K.T., Arroba, T., Reading and Carrying: A Framework for Learning about Emotion 
and Emotionality in Organizational Systems as a Core Aspect of Leadership Development, 
Management Learning, SAGE Publications, London, Thousand Oaks CA, New Delhi, Vol.36 
(3), 2005, p. 299 – 316  

- Johnson, P.R., Indvik, J., Organizational benefits of having emotionally intelligent managers 
and employees, Journal of Workplace Learning, Vol.11, No.3, 1999, p. 84 – 88 

- Kwantes, C.T., Boglarsky, C.A., Perceptions of organizational culture, leadership 
effectiveness and personal effectiveness across six countries, Journal of International 
Management, Vol.13, 2007, p. 204 – 230  

- Langley, A., Emotional Intelligence – a new evaluation for management development?, 
Career Development International, Vol.5, No.3, 2000, p. 177 – 183  

- Morris, J.A., Urbanski, J., Fuller, J., Using Poetry and The Visual Arts to Develop Emotional 
Intelligence, Journal of Management Education, Vol. 29, No. 6, December 2005, p. 888 – 
904 

- Pratti, M. L., Ferris, R.G., Ammeter, P.A., Buckley, R.M., Emotional Intelligence, 
Leadership Effectiveness, and Team Outcomes, The International Journal of Organizational 
Analysis, Vol. 11, No. 1, 2003, p. 21 – 40  
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- Pratti, M.L., McMillan – Capehart, A., Karriker, J.H., Affecting Organizational Identity. A 
Manager’s Influence, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 15, No. 4, 2009, 
p. 404 – 415 

- Saklofske, D.H., Austin, E.J., Rohr, B.A., Andrews, J.W., Personality, Emotional 
Intelligence and Excercise, Journal of Health Psychology, SAGE Publications, Vol. 12, 2007, 
p. 937 – 947 

- Sarros, J.C., Cooper, B.K., Santora, J.C., Building a Climate for Innovation Through 
Transformational Leadership and Organizational Culture, Journal of Leadership & 
Organizational Studies, Vol.15, No.2, 2008, p. 145 - 158 

- Weisinger, L.A., Emotional Intelligence, Leadership Style, and Perceived Leadership 
Effectiveness, Advances in Developing Human Resources, 2009, p. 747 - 772 

- Guidelines for Best Practice, tiešsaiste www.eiconsortium.org 
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NODOKĻU SISTĒMA UN LIKUMDOŠANA LATVIJ Ā 
 

Studiju kursa autors: doc. Maira Ore 

Studiju kursa veids: B daļa  

Studiju kursa forma: pilna, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas – 58%; semināri un praktiskie darbi – 42%. 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursā var gūt vispārēju ieskatu par Latvijas Republikas nodokļu 
likumdošanu un nodokļu sistēmu un, pamatojoties uz to, veikt atsevišķi katra LR spēkā esošā nodokļa 
analīzi. 
 
Studiju rezult āti:  Kursa beigās studentiem jāprot patstāvīgi sameklēt atbildes uz jautājumiem: kas ir 
attiecīgā nodokļa apliekamais darījums, vērtība vai objekts; kāda ir attiecīgā nodokļa likme; kāda ir 
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība u.c. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kurss „Finanšu grāmatvedība”. 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv praktiskais darbs un mājas darbi. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

 Gala vērt ējumu veido: 
5. Mājas darbu rezultāts - 10%; 
6. Praktiskā darba izpildes rezultāts - 30%; 
7. Eksāmena rezultāts - 60%. 

 
Studiju kursa saturs: 

1. Fiskālā politika un ekonomikas valsts regulēšana. 
� Nodokļu sistēma: izveidošanas pamatprincipi un veidi. 
� Nodokļu un nodevu likumdošana un sistēma Latvijā. 

2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
4. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. 
5. Mikrouzņēmuma nodoklis. 
6. Nekustamā īpašuma nodoklis. 
7. Dabas resursu nodoklis. 
8. Pievienotās vērtības nodoklis. 
9. Akcīzes nodoklis. 
10. Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis. 
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11. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. 
12. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. 
 

 
Studiju kursa literat ūra:  
Ketners K., Lukašina O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga, Merkūrijs LAT, 235 lpp. 
 
Papildu literatūra:   
1. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Rīga, Latvijas Universitāte, 2008., 

78 lpp.  
2. Ketners K. Nodokļu optimizācijas principi. Rīga, Merkūrijs LAT, 2008., 116 lpp. 
3. Ketners K., Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. Rīga, BA Biznesa un finanšu 

pētniecības centrs, 2009., 128 lpp. 
4. Kodoliņa - Miglāne I. Nodokļi Latvijā 2007. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2007., 112 lpp.  
5. LR likumi: 

“Par nodokļiem un nodevām”;  
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";  
"Par uzņēmumu ienākuma nodokli";  
"Par nekustamā īpašuma nodokli";  
"Par pievienotās vērtības nodokli";  
"Par akcīzes nodokli";  
Dabas resursu nodokļa likums;  
"Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli";  
Mikrouzņēmumu nodokļa likums;  
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums. 

 
Periodika, citi avoti: 

• Žurnāli „Bilance”, „Grāmatvedība un Revīzija”, „Latvijas Ekonomists”, „Lietišķā Diena”; 
laikraksta „Dienas bizness” pielikuma žurnāls „Saldo”; 

• Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”;  
• Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv; 
• VID mājas lapa: http://www.vid.gov.lv; 
• Normatīvie akti: http://www.likumi.lv 
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STARPTAUTISKI BIZNESA DAR ĪJUMI 
 

Studiju kursa autors: asoc.prof. Maira Leščevica 

Studiju kursa veids: B daļa  

Studiju kursa forma: pilna, nepilna laika 

Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi grupās 
 
Studiju kursa anotācija: Sniegt teorētiskas zināšanas par starptautisku darījumu veikšanas īpatnībām kā 
biznesa neatņemamu sastāvdaļu, kā arī apgūt atšķirīgo un apjaust kopīgo darījumu pasaulē 
  
Studiju rezultāti:  
-      Apgūti ārvalstu tirgus pētījumu metodes un to pielietošana 
-      Apgūtas iemaņas informācijas meklēšanā par starptautiska biznesa uzsākšanu, 
-      iegūtas  iemaņas strādāt grupās (3 līdz 5 cilvēkiem), lai sasniegtu mērķi. 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Lai apgūtu minēto kursu, 
iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads uzņēmējdarbībā, Biznesa plāns 
  
Vērt ējums 
  

Prasības kredītpunktu ieguvei: 10 kontaktstundas, tai skaitā lekcijas- 6 stundas, praktiskās 
nodarbības- 4 stundas. 
50% -eksāmens, 
30% - individuālie un praktiskie darbi auditorijā, 
20% -nodarbību apmeklējums, patstāvīgais darbs. 
Gala pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens 
Gala vērt ējumu veido: Produkta imports vai eksports - sadarbības apraksts - tirgus, sadarbības 
īpatnības, produkta piemērošana attiecīgajam tirgum  

  
Studiju kursa saturs: 
  
Starptautisku darījumu vērtība 
Pārrobežu darījumi, to atšķirības 
Sadarbības veidi 
Ieguvumi no sadarbības 
Adaptācija tirgū vai izstumtība 
Dažādu kultūru īpatnības 
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Internacionalizācija (nacionālo iezīmju ietekmes mazināšanās) 
Konkurētspējīga rīcība 
Dažādie riski 
  
Studiju kursa literat ūra:  
1.   Cavusgil S. Tamer, Knight Gary, Riesenberger John R. International Business. Strategy, 

management and the new realities, Pearson Prentice Hall, 2008. - 642 pages. 
3.    Deresky Helen. International Management. Managing across borders and cultures. Sixth 

edition, Pearson International Edition, 2008. - 492 pages. 
 

4.   Chaney Lillian H.  Intercultural Business Communication/ Lillian H.Chaney, Jeanette S.Martin. 
- 3rd ed. - Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, 2003 

5.   Mouls Džons. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs/ Džons Mouls; no angļu val. tulk. 
Renāte Punka. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2003. - 336 lpp. 

6.    Sabath Ann Marie. International Business Etiquette: Europe: what you need to know to 
conduct business abroad with charm and savvy/ Ann Marie Sabath. - New York: Authors Choice 
press, 2004. - VIII, 255 p. 

7.   Taggart James. The Essence of International Business/ James Taggart, Michael McDermott. - 
New York: Prentice Hall, 1993. - X, 230 p. 

Ar priekšmetu saistītā likumdošana un statistika: www.ur.gov.lv, www.likumi.lv, www.csb.lv, 
www.lursoft.lv. 
  
  
Papildu literatūra:   
  
1.    Ball Donald A. International Business: Introduction and Essentials/ Donald A.Ball, Wendel 

H.McCulloch, Jr.- 4th ed.- Homewood: BPI: IRWIN, 1990.- XXV, 774 p 
2.    Child John. Strategies of Cooperation: managing alliances, networks, and joint ventures/ John 

Child, David Faulkner. - New York: Oxford University Press, 1998. - XIII, 371 p. 
3.    Czinkota Michael. International Business/ Michael Czinkota, Pietra Rivoli, Ilka Ronkainen. - 

2nd ed. - New York: The Dryden Press, 1992. 658 p. 
4.   Daniels John D. International Business: Environments and Operations/ John D.Daniels, Lee 

H.Radebaugh. - 5th ed. - New York: Addison-Wesley, 1989. - XiX, 716, 16 p. 
5.    Daniels John. International Business: environments and operations/ John Daniels, Lee 
Radebaugh. - 6th ed.- New York: Addison-Wesley, 1991. - XXVII, 805, 45 p.Žurnāli:  "Kapitāls", 
“Latvijas Ekonomists”, “The Economist”. 
6.     Grosse Robert. International Business: theory and managerial applications/ Robert Grosse, 

Duane Kujawa. - 2nd ed. - Boston: IRWIN, 1992. - XXIII, 733 p. 
7.    Hill Charles. International Business: Competing in the Global Marketplace/ Charles Hill. - 

Postscript. - [New York]: Irwin/McGraw-Hill, 1998. - XXVI, 630 p. 
8.   Khambata Dara. International Business: theory and practice/ Dara Khambata, R.Ajami. - New 
York: Macmillan Publishing Company, 1992. - XXVIII, 707 p. 
9.       Usunier Jean-Claude. Marketing Across Cultures/ Jean-Claude Usunier, Julie Anne Lee.- 

4th ed.- Harlow: Prentice Hall, 2005. - XX, 573 p. 
10.       Laikraksti: “Dienas bizness”, “Biznes & Baltija”. 
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E-KOMERCIJA 
 

Docētājs:    Aigars Andersons, zinātņu maģistrs nekustamā īpašuma menedžmentā 
     
Studiju kursa veids:   B  daļa  
 
Studiju kursa forma:  pilna un nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:  bakalaurs 
 
Studiju valoda:  Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti un 24 (12 NL) kontaktstundas (45 min) 
 
Studiju kursa metodes:  lekcijas, semināri, grupu darbi, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:   
  Studiju kurss “E-komercija” nodrošina studentus ar nepieciešamajām pamata zināšanām un 
prasmēm, kas ļauj tiem kompetenti darboties pie e-komercijas ieviešanas plāna praktiskas 
realizācijas specifiskā informāciju tehnoloģiju un biznesa starpnozaru vidē. Studiju kursā galvenā 
uzmanība tiek koncentrēta uz kvalitatīva, pareizi strukturēta un uz ticamiem izejas datiem balstīta e-
komercijas ieviešanas plāna izstrādes elementiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Kursa 
struktūra atļauj studentiem, kuriem ir noteikta profesionālā interese par konkrētiem e-komercijas 
risinājumiem un jaunu, inovatīvu produktu vai pakalpojumu izstrādi, tos pētīt un analizēt padziļināti.  
 Lai nodrošinātu individuālu kursa zināšanu pārnesi atbilstošu studentu vajadzībām un 
interesēm, atbilstoši noteiktajiem studiju kursa mērķiem un uzdevumiem, tas ir veidots kā elastīgs 
un mērogojams, piemērojot to dažāda lieluma auditorijām, kā arī nevienmērīgam iepriekšējo 
zināšanu un studentu sagatavotības līmenim. 
 Studiju kursa “E-komercija” saturs, apmācības tehnikas un parametri atspoguļo “E-
komercijas risinājumu ieviešanas plāna uzņēmumā izstrādi kā izteiktu informāciju tehnoloģisku 
starpnozaru disciplīnu. Kursa uzbūve ir veidota, apvienojot izpratni par e-komercijas risinājumiem 
un to saistību un savstarpējo mijiedarbību ar citiem uzņēmējdarbības nodrošināšanas procesiem 
dažādu iekšējo un ārējo faktoru ietekmē.  
 
Studiju kursa mērķis un uzdevumi: 
 Sniegt teorētiskas zināšanas par e-komercijas būtību, nozīmi un tā saistību ar uzņēmumu 
vadības elementiem, e- komercijas praktiskas pielietojamības iespējām un principiem dažāda profila 
uzņēmumos kā arī iegūt praktiskās iemaņas e-komercijas risinājumu pielietošanā. 
 Papildus primāri noteiktajam studiju kursa zināšanu apguves mērķim ir noteikti specifiskie 
mērķi un uzdevumi: 
- sniegt pamata zināšanas par e-komercijas risinājumu ieviešanas plāna sastādīšanas principiem un 
veicināt praktisko iemaņu apguvi mazā vai vidējā uzņēmuma ietvaros; 
- prast darboties un pieņemt lēmumus mainīgas iekšējās un ārējās informāciju tehnoloģiskās vides 
apstākļos, kā arī paredzēt šo darbību iespējamās izraisītās sekas; 
- iepazīties ar informāciju tehnoloģiju un atvērtā koda programmatūras piedāvātajām iespējām e-
komercijas risinājumu jomā mazā un vidējā biznesa uzņēmumiem. 
  
Studiju rezultāti: 
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 Studiju kursā “E-komercija” iegūtās zināšanas un prasmes studenti izmantos savā 
profesionālajā darbībā, turpmākajās studijās un praktiskajās biznesa aktivitātēs. Iegūtās zināšanas ir 
iespējams izmantot arī kursos, kuri saistīti ar inovāciju ieviešanu, vadības teoriju, biznesa projektu 
vadību un e-vides izmantošanu. Pēc studiju kursa “E-komercija” sekmīgas pabeigšanas studenti ir 
ieguvuši padziļinātas teorētiskas zināšanas par E-komercijas jēdzienu, būtību un darbības 
pamatprincipiem un apguvuši pamatiemaņas, kas nepieciešamas reālu E-komercijas risinājumu 
ieviešanas plānu izstrādei mazajos un vidējos uzņēmumos. 
 
Iegūtās zināšanas un prasmes kursā. 
1) Pamata spējas un prasmes:  
 a) Atbildīga rīcība- students ir spējīgs noteikt un novērtēt atšķirību starp patērētāja un 
uzņēmuma īpašnieka rīcību veicot e-komercijas risinājumu ieviešanu un ir spējīgs identificēt un 
pielietot tikai ticamus izziņas un faktoloģiskos materiālus. 
 b) Spēja komunicēt- kursa beidzējs ir spējīgs sagatavot un publicēt labi strukturētus, 
faktoloģiski precīzus, biznesa rakstiem raksturīgā valodā rakstītus tekstus, kā arī spēj brīvi publiski 
prezentēt sava darba rezultātus. 
 c) Efektīva apmācība- students ir spējīgs patstāvīgi organizēt un strukturēt iegūto 
informāciju, kā arī spēj plānot un uzņemties atbildību par noteikto veicamā patstāvīgā darba apjomu. 
 d) Kritiskā un radošā domāšana- students ir spējīgs precīzi formulēt mērķus, izvirzīt idejas, 
noteikt problēmas, analizēt informāciju un pēc pamatotas analīzes pieņemt atbilstošus lēmumus, kā 
arī ir apguvis loģisku lēmumu pieņemšanas shēmas. 
 e) Individuāla prasme noteikt sev pozitīvu pašnovērtējumu. 
2) Speciālās (profesionālās) zināšanas, spējas un prasmes: 
  a) Studentiem tiek attīstīta konceptuāla un intuitīva izpratne par e-komercijas risinājumu 
ieviešanas lietderību un piemērotāko tehnoloģisko risinājumu izvēli, reālās uzņēmējdarbības 
imitācijas konteksta ietvaros. 
 b) Studenti apgūst zināšanas un prasmes kā analizēt un realizēt tehnoloģiskus projektus, kuri 
ietekmē uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību. Papildus, auditorijas semināru un grupu darbu veidā 
studenti attīsta izpratni, kādā veidā dažādu profesiju pārstāvji pieņem savstarpēji saskaņotus 
lēmumus saistībā ar e-komercijas risinājumu ieviešanas projektu realizāciju, palīdzot topošajiem 
biznesa vadītājiem un menedžeriem rast optimālus sadarbības veidus ar dažādu specialitāšu 
profesionāļiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 Studiju kurss “E-komercija” daļēji balstās uz studentu iepriekšējām zināšanām biznesa 
vadībā, pamata datorlietotāja iemaņām un iegūto dzīves pieredzi, izziņas vēlmi un radošumu.  
 
Studiju formas:  
1) nodarbībās tiek sniegta teorētiska informācija lekciju veidā par kursa pamatjautājumiem, iesaistot 
studentus diskusijās un praktisko uzdevumu veikšanā gan individuāli, gan grupās; 
2) studenti piedalās semināros, analizējot konkrētu projekta elementu realizācijas iespējas un 
pielietojot apgūto teoriju praksē; 
3) patstāvīgais darbs un gala darba izstrādes process tiek organizēts individuāli vai grupās (2-6 
cilvēki), ņemot vērā darba sarežģītību un tā paredzamo apjomu. Gala darbs- detalizēts e-komercijas 
risinājumu ieviešanas plāns, tiek izstrādāts individuāli. Visiem praktiskajiem un mājas darbiem ir 
jābūt izpildītiem pasniedzēja norādītajos termiņos, ievērojot kursa disciplīnu un ētiskās normas. 
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Vērt ējums: 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1) Izstrādātais “E-komercijas risinājumu ieviešanas plāns uzņēmumā “X”” ir oblig āti jāiesniedz 
izskatīšanai kursa pasniedzējam līdz iepriekš noteiktajiem datumiem pa e-pastu 
aigars.andersons@va.lv vai  ievietojot VIA studiju e-vidē “Punkts”, mapē “Studentu publikācijas”. 
Pēc tam darbs tiek nodots vērtēšanai un to ir atļauts prezentēt eksāmenā.  
2) Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem individuāli veicamajiem mājas darbiem, praktiskajiem 
grupu darbiem auditorijā un pārbaudes darbiem.  
3) Studentam jāpiedalās vismaz 50% no studiju kursa semināriem. 
Eksāmens:  
mutiska “E-komercijas risinājumu ieviešanas plāna uzņēmumā “X””  prezentācija (no 12 līdz 15 
minūtēm, iepriekš noteiktajā darbu prezentācijas secībā). 
Novērtējuma kritēriji:  
60% -biznesa plāns, biznesa plāna prezentācija, 
25% -pārbaudes darbi, mājas darbi, praktiskie darbi auditorijā,  
15% -nodarbību apmeklējums un darbs semināru laikā, patstāvīgais darbs. 
 
Studiju kursa saturs: 
 Studiju kurss “E-komercija” nodrošina studentus ar nepieciešamajām pamata zināšanām un 
prasmēm, kas ļauj tiem kompetenti uzsākt individuāla e-komercijas risinājuma ieviešanas plāna 
praktisku izstrādi. Kursa struktūra atļauj studentiem, kuriem ir noteikta profesionālā interese par 
konkrētiem e-komercijas risinājumiem un uzņēmējdarbības veidiem, kā arī jaunu, inovatīvu 
produktu vai pakalpojumu izstrādi, tos analizēt padziļināti, izvēloties atbilstošus individuālus 
risinājumus.  
 Kursa gaitā iegūtās zināšanas un prasmes ir iespējams izmantot turmākajos studiju kursos, 
kas saistīti ar uzņēmumu vadību, inovācijām, mārketingu, reklāmu, automatizētajām maksājumu 
sistēmām, uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības stratēģisko plānošanu un biznesa projektu vadību.  
Kursa tēmas: 
E-komercijas pielietojuma prakse uzņēmējdarbībā, definīcijas,  būtība, nozīme un saturs. E-
komercija, kā uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas rīks. Ieviešanas efektivitātes 
novērtēšanas iespējas un analīzes metodes. 
E-pielietojumu izstrādes un ieviešanas posmi un secība. E-komercijas pielietojumu atbilstības 
noteikšana konkrētiem uzņēmumiem un to ieviešanas iespējas. E-komercijas tehniskās iespējas. 
Programmatūras rīki un web vides iespējas. Uzņēmuma darbības plānošana, ieviešot e-komercijas 
elementus. E-komercijas pielietojuma atšķir ības un kopīgās iezīmes MVU un lielo uzņēmumu vidū.  
E-komercijas sistēmas modeļa izveidošana izvēlētajiem uzņēmumiem, iegūto rezultātu analīze un 
galvenie secinājumi. 
Uzņēmuma vai firmas izvēle, piemērotu e-komercijas veidu izvēle tās attīstībai, atbilstoši 
izvēlētajam profilam. Paraugu un gadījumu analīze. 
Jau ieviesto un perspektīvo e-komercijas modeļu konkrētā uzņēmumā analīze un novērtēšana. 
Ieviešanas plāna etapu strukturēšana un piemērotāko tehnisko risinājumu izvēle. Atvērtā koda un 
brīvlietojuma programmatūras iespējas e-komercijas pielietojumu realizācijai. Pārbaudes darbs- 
“E-komercijas teorija un prakse”. 
 
Ieteicamā studiju kursa literat ūra: 
1. Wichmann, Thorsten. “E-markets and online directories. A handbook for small business”-  
Berlecon research, 2008. 
2. http://www.joomlalv.org/ (Joomla! SVS atbalsta portāls latviešu valodā). 
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3. http://www.emarketservices.com (E-tirgu datubāze). 
4. http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_en.htm (EK struktūra, kas skata e-
komercijas lietas). 
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 
sekretariāta materiāli, l īdz 2009.gada 1.jūnijam). 
8. http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=1804 (RAPLM materiāli, no 2009.gada 1.jūnija). 
9.Repšs A. Elektroniskā komercija/Informācijas un komunikāciju tiesības/ Autoru kolektīvs, U.Ķiņa 
juridiskajā redakcijā.- Rīga:Biznesa augstskola Turība, 2002. (norādītās sadaļas) 
10. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, 3rd  Ed., 
Prentice Hall, 2007 (norādītās sadaļas) 
11. Rappa, Michael.  Managing the Digital  Enterprise. URL:  http://digitalenterprise.org/  
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NEKUSTAM Ā ĪPAŠUMA TIRGUS LATVIJ Ā 
 
Docētājs:    Aigars Andersons, zinātņu maģistrs nekustamā īpašuma menedžmentā 
     
Studiju kursa veids:   B  daļa  
 
Studiju kursa forma:   pilna un nepilna laika 
 
Studiju kursa l īmenis:  bakalaurs 
 
Studiju valoda:  Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti un 24 (12 NL) kontaktstundas (45 min) 
 
Studiju kursa metodes:  lekcijas, semināri, grupu darbs, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:   
  Studiju kurss “Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā” nodrošina studentus ar nepieciešamajām 
pamata zināšanām un prasmēm, kas ļauj tiem kompetenti analizēt nekustamā īpašuma tirgū 
notiekošos procesus. Studiju kursā uzmanība tiek koncentrēta uz Latvijas nekustamā īpašuma tirgus 
aktualitātēm un tendencēm, ar zināmu ieskatu ārvalstu nekustamā īpašuma tirgus procesos. Kursa 
struktūra ļauj studentiem, kuriem ir noteikta profesionālā interese par atsevišķām nekustamā 
īpašuma tirgus sastāvdaļām, tās apgūt padziļināti, kursa gala darbu veicot zinātniskā pētījuma formā 
par nekustamā īpašuma tirgus tendencēm, nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanu, nekustamā īpašuma 
investīciju analīzi vai nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.  
 Lai nodrošinātu individuālu kursa zināšanu pārnesi atbilstošu studentu vajadzībām un 
interesēm, atbilstoši noteiktajiem studiju kursa mērķiem un uzdevumiem, tas ir veidots kā īpaši 
elastīgs un mērogojams, piemērojot to dažāda lieluma auditorijām, kā arī nevienmērīgam iepriekšējo 
zināšanu un studentu sagatavotības līmenim. 
 Studiju kursa “Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā” saturs, apmācības tehnikas un parametri 
atspoguļo nekustamā īpašuma tirgu kā izteiktu starpnozaru disciplīnu, kā arī parāda tā nozīmību gan 
taktiskajā, gan stratēģiskajā ekonomisko procesu izpratnes un analīzes dimensijās. Kursa uzbūve ir 
veidota apvienojot izpratni par nekustamo īpašumu kā pamata studiju priekšmetu apvienojumā ar 
tādām saistītajām jomām kā investīciju analīze, īpašuma tirgus vērtēšana, arhitektūra, būvniecība, 
likumdošana, zemes ierīcība, plānošana, nekustamā īpašuma attīstīšana un apsaimniekošana, 
mārketings un vairākas citas. Kursa gaitā tiek atspoguļota arī nekustamā īpašuma tirgus saistība un 
savstarpējā atkarība no citiem tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem kā politisko, ekonomisko, 
vides, sociālo, tehnoloģisko un līgumisko faktoru ietekmētie notikumi Latvijā un pasaulē.  
 
Studiju kursa mērķis un uzdevumi: 
 Papildus obligāti noteiktajam studiju kursa zināšanu apguves mērķim- sniegt pamata 
teorētiskās zināšanas par nekustamā īpašuma tirgus darbības principiem un veicināt praktisko 
iemaņu attīstīšanu darbībai jomās, kas saistītas ar nekustamā īpašuma tirgū notiekošajiem 
procesiem, kurss ir veidots, lai nodrošinātu sekojošu specifisko mērķu un uzdevumu sasniegšanu: 
- studentiem attīstīt konceptuālu un intuitīvu izpratni par vispārējiem nekustamā īpašuma procesiem 
saistībā ar individuāliem nekustamā īpašuma projektiem, reālās tirgus situācijas plašāka konteksta 
ietvaros; 
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- studentiem veicināt vispārīgo izpratni par to, kā darbojas nekustamā īpašuma tirgus no abu pušu- 
gan tirgus tiešo dalībnieku, gan netiešo veicinātāju darbības ietekmes. Šāds skatījums veicina 
sarežģītās nekustamā īpašuma tirgus sistēmas izpratni, kā vairāku citu saistīto darbību koprezultātu 
mainīgas ārējās vides apstākļos, kā arī spēju paredzēt un analizēt šo darbību iespējamās izraisītās 
sekas; 
- studentiem iegūt zināšanas par to, kā koordinēt un vadīt dažādas disciplīnas, kuras ir iesaistītas 
nekustamā īpašuma attīstīšanā, apsaimniekošanā un mārketingā. Papildus, auditorijas semināru un 
grupu darbu veidā studentiem tiks attīstīta izpratne, kādā veidā dažādu profesiju pārstāvji pieņem 
lēmumus saistībā ar nekustamā īpašuma tirgu, lai palīdzētu topošajiem biznesa vadītājiem un 
menedžeriem rast precīzākus sadarbības veidus ar citu nozaru speciālistiem; 
- studentiem attīstīt spēju novērtēt un nobalansēt dimensiju vieta-laiks un nauda-laiks parametrus 
dažādu aktivitāšu ietvaros, kā arī izprast ētiskās/morālās atbildības jēdziena saturu un iespējamās 
sekas, darbojoties ārpus ētiskās/ morālās atbildības nosacījumiem; 
- visbeidzot, studentiem sniegt zināšanas par to, kā sabalansēt uzņēmējdarbību nekustamā īpašuma 
tirgū ar pamata prasmēm, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un karjeru, 
veidojot un pieņemot koncepcijas kuras nodrošina izpratni par tālākas mūžizglītības procesa 
virzieniem un to nepieciešamību.   
 
Studiju rezultāti: 
 Pēc studiju kursa “Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā” sekmīgas pabeigšanas studenti ir 
ieguvuši padziļinātas teorētiskas zināšanas par nekustamā īpašuma tirgus īpašo lomu un tā atšķirību 
no citām esošajām tirgus nozarēm. Papildus, studenti, pēc kursa apgūšanas, iegūst pamatiemaņas, 
kas nepieciešamas reālu nekustamo īpašumu investīciju analīzei un salīdzinājumam, kā arī ir spējīgi 
formulēt galvenās pazīmes, kas raksturo nekustamā īpašuma tirgus specifisko nozīmi 
tautsaimniecībā un tā atšķirību no citiem tirgus veidiem. 
 Iegūtās zināšanas un prasmes kursā:  
 1) Zināšanas par nekustamā īpašuma tirgus nozīmi, struktūru un darbības pamatprincipiem, 
kā arī par tā specifiskajām atšķirībām no citiem eksistējošajiem tirgus veidiem. 
 2) Zināšanas un izpratne par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm un tā ciklu 
ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību kopumā. 
 3) Zināšanas par līdzībām un atšķirībām nekustamā īpašuma tirgus sistēmās citās valstīs. 
 4) Spēja izprast nekustamā īpašuma darbības pamatprincipus, attīstību un prognozēt tā 
attīstības tendences nākotnē. 
 5) Prasme sastādīt nekustamā īpašuma tirgus investīciju naudas plūsmu un noteikt tās NPV. 
 6) Spēja orientēties ar nekustamo īpašumu tirgu, administrēšanu un apsaimniekošanu 
saistītajos likumdošanas aktos un prasme tos pielietot reālajās situācijās praksē. 
 7) Izpratne par nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas pamata metodēm un prasme 
noteikt konkrētu nekustamā īpašuma objektu tirgus vērtību, izmantojot eksistējošās salīdzinošo datu 
bāzes. 
 8) Iegūta spēja kompetenti pieņemt vadības lēmumus, kas saistīti ar uzņēmumu rīcībā esošā 
nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai jaunu darījumu veikšanu nekustamā īpašuma tirgū. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 Studiju kursa “Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā” klausītājiem nav formālu iepriekšējo 
priekšzināšanu kritēriju. Tas ir pamatzināšanu ieguves līmeņa kurss, lai papildinātu studentu 
zināšanas un prasmes darbībai specifiskā ekonomikas jomā- nekustamo īpašumu tirgū Latvijā, 
saistībā ar starptautiskajiem aspektiem un ietekmes faktoriem. Attiecībā uz iegūtajām prasmēm 
iepriekšējo studiju laikā, studentiem ir vēlamas prasmes veikt procesu analīzi, finanšu un investīciju 
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pamata metožu aprēķinus. Kā priekšrocība kursa apguvē tiks uzskatītas zināšanas uzņēmējdarbības 
pamatos, biznesa plāna un investīciju plāna sastādīšanā, mikro un makroekonomikas pamatos, 
finanšu un uzņēmējdarbības likumdošanā un īpašuma vērtēšanas pamatos. 
 
Studiju formas:  

1) nodarbībās tiek sniegta teorētiska informācija lekciju veidā par kursa pamatjautājumiem, 
iesaistot studentus diskusijās un praktisko uzdevumu veikšanā gan individuāli, gan grupās; 

2) studenti piedalās semināros, analizējot konkrētus nekustamā īpašuma tirgus gadījumus un 
pielietojot apgūto teoriju praktiskajos risinājumos; 

3) patstāvīgais darbs un gala darba izstrādes process tiek organizēts individuāli vai mazās grupās 
(1-2 cilvēki), ņemot vērā darba sarežģītību un tā paredzamo apjomu. Visiem praktiskajiem 
un mājas darbiem ir jābūt izpildītiem pasniedzēja norādītajos termiņos, ievērojot kursa 
disciplīnu un ētiskās normas. 

 
Vērt ējums: 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
 Sekmīgi izpildīti pārbaudes darbi (2) auditorijā. 
 Vismaz 50% apmeklējums lekcijās. 
 Vismaz 75% apmeklējums semināros. 
 Izpildīti visi patstāvīgie un praktiskie darbi. 
 Sagatavots un pasniedzējam iesniegts nekustamā īpašuma tirgus analītiskais apskats vai 
zinātniskais pētījums par kursa laikā apskatītajām tēmām,  elektroniskā formā (vismaz 1 nedēļu 
pirms eksāmena- prezentācijas). 
 Sekmīgi nokārtots eksāmens- prezentācija. 
Gala pārbaudījuma veids:  
 Eksāmens- prezentācija.  
Gala vērtējumu veido: 
 60% -nekustamā īpašuma investīciju plāns, investīciju plāna prezentācija, 
 25% -pārbaudes darbi, 
 15% -nodarbību apmeklējums, praktiskie darbi auditorijā, patstāvīgais darbs. 
 
Studiju kursa saturs: 
 Studiju kursā “Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā” studenti iegūst zināšanas par nekustamā 
īpašuma jēdzienu, tā būtību un būtiskākajiem elementiem, kas nosaka nekustamā īpašuma tirgus 
jēdzienu un būtību. Kursa gaitā tiek apskatīta nekustamā īpašuma tirgus daudzveidīgā nozīme 
tautsaimniecībā un tā principiālās atšķirības no citiem tirgus paveidiem.  
 Kursā tiek praktiski apskatīti nekustamā īpašuma tirgus valstiskie, tiesiskie,  ekonomiskie, 
ģeogrāfiskie, sociālie un citi aspekti, kā arī vidi ietekmējošie un veidojošie aspekti. Kursa gaitā tiek 
dots Latvijas nekustamā īpašuma tirgus salīdzinājums ar citu pasaules valstu nekustamā īpašuma 
tirgiem un tos ietekmējošajiem faktoriem. Kursa gaitā iegūtās zināšanas un prasmes ir iespējams 
izmantot turmākajos studiju kursos, kas saistīti ar uzņēmumu investīciju piesaisti, ilgtspējīgas 
attīstības stratēģisko plānošanu, vadīšanas teoriju un praksi, praktisko uzņēmējdarbību un biznesa 
projektu vadību, kā arī biznesa projektu finanšu vadību.  
Kursa tēmas: 
Nekustamā īpašuma tirgus jēdziens, tirgus sastāvdaļas, nozīme un principiālās atšķir ības no citiem 
investīciju objektu veidiem. Nekustamā īpašuma tirgus īpatnības sektoru griezumā. Nekustamā 
īpašuma tirgus raksturojums kopumā. Nekustamā īpašuma tirgus struktūra. Nekustamā īpašuma 
tirgus analīzes mērķis. Pieprasījuma un piedāvājuma faktori nekustamā īpašuma tirgū. 
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Pieprasījumaun piedāvājuma elastība, tās novērtēšana. Tirgus līdzsvars. Nekustamā īpašuma tirgus 
ietilpības aprēķins. Hernando de Soto nekustamā īpašuma loma un tās teorētiskie aspekti. 
Nekustamā īpašuma tirgus cikla un ražošanas cikla savstarpējā sakarība. Nekustamā īpašuma 
tirgus un kapitāla tirgus kopējās un atšķir īgās iezīmes. Riska pakāpe (līmenis) nekustamā īpašuma 
tirgū un tā atšķir ība investīciju risku vērtspapīros. Datu bāze, to veidošana un informācijas avoti. 
Nekustamā īpašuma tirgus situācija Rīgā un tās salīdzinājums ar nekustamā īpašuma tirgus 
situāciju dažādos Latvijas reģionos. Citu valstu nekustamā īpašuma tirgus attīstība un tendences. 
Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas metodes. Nekustamā īpašuma vērtības noteikšana no 
iespējamiem ieņēmumiem. Ieņēmumu kapitalizācijas metode, tās būtība, izmantošanas iespējas, 
metodes plusi un mīnusi. Vērtēšanas procedūras etapi – ieņēmumu aprēķins, kapitalizācijas likmes 
aprēķins, izdevumi, kas attiecināmi uz nekustamā īpašuma aprēķinu. Diskontētās naudas plūsmas 
metode, tās būtība, izmantošanas iespējas. Metodes plusi un mīnusi. Vērtēšanas procedūras etapi – 
ieņēmumu aprēķins, diskonta likmes aprēķins, izdevumi, kas attiecināmi uz nekustamā īpašuma 
aprēķinu. Nekustamā īpašuma vērtības noteikšana salīdzināšanas ceļā (salīdzināmo darījumu 
metode). Metodes pielietošanas īpatnības. Salīdzināmo īpašumu (analogu) izvēle un mērvienības. 
Korekcijas koeficientu klasifikācija un būtība. Ieņēmumu un pārdošanas cenas attiecības 
izmantošana vērtēšanā ar salīdzināmo darījumu metodi. Aprēķinu rezultātā iegūto datu analīze un 
slēdziens. Nekustamā īpašuma vērtības noteikšana izmantojot izmaksu metodi. Izmaksu metodes 
raksturojums un būtība. Atjaunošanas vērtības aprēķina metode. Celtniecības izmaksu aprēķins. 
Nekustamā īpašuma nolietošanās pakāpes noteikšana – fiziskais, ekonomiskais (ārējais), 
funkcionālais nolietojums. 
Nekustamā īpašuma pārvaldes valstiskie un tiesiskie aspekti, nekustamā īpašuma ekonomiskie 
aspekti, nekustamā īpašuma sociālie aspekti un nekustamā īpašuma ģeogrāfiskie, kā arī vides 
aizsardzības aspekti. To ietekme uz nekustamā īpašumu tirgu. Ārējo faktoru ietekme uz lokālajiem 
nekustamā īpašuma tirgiem. Nekustamā īpašuma investīciju veidi un nozīme, Investīciju 
atmaksāšanās un ienesīguma aprēķinu metodes un to pielietojuma īpatnības. Nekustamā īpašuma 
investīciju NPV naudas plūsmas apreķina sastādīšana un tās īpatnības. 
Nekustamā īpašuma tirgu reglamentējošā normatīvā likumdošana, standarti un neformālais ētikas 
kodekss. Līderi Latvijas nekustamo īpašumu tirgū, to darbības metodes un prakse. Nekustamā 
īpašuma tirgus dinamika un prognozēšana. Nekustamā īpašuma tirgus ierobežojumi Latvijā un tā 
saistība ar citām tautsaimniecības nozarēm. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas likumdošana, 
prakse un teorijas pamati.  
 
Ieteicamā studiju kursa literat ūra: 
1)Libermanis Georgs 2006. Nekustamā īpašuma tirgus. Grām.: Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 
233 lpp. (norādītās sadaļas). 
2)De Soto H. The Mystery of Capital. Washington: DC- 2003- 274 pp. (norādītās sadaļas). 
3)A.Baltruma D.Freibergs J. Kā novērtēt īpašumu. Rīga: Auditorfirma “Invest-Rīga”- 1996.- 32 lpp. 
4)K. Birznieks 2007. Latvijas mājokļu tirgus stabilitāte.Grām.: Latvijas Universitātes raksti 
(Ekonomika VI). Rīga: Latvijas Universitāte, 41.-49. lpp. 
5)Kanaviņš H. Kadastrs.- Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte- 1999.- 194 lpp. 
(norādītās sadaļas). 
6)Libecap G. D. Contracting for Property Rights.- Cambridge: Cambridge University Press- 1993- 
132 pp. (norādītās sadaļas). 
7)Lapsa Māra. 2009. Nepārmaksā, apsaimniekojot īpašumu. Tiešsaistē. Pieejams: 
http://www.nra.lv/articles/print.htm?id=24599 . 
8)Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940 – 2004 (Autoru kolektīvs, H.Kanaviņa redakcijā).- 
Rīga: LR VZD, LLU- 2004- 239 lpp.  (norādītās sadaļas). 
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9)Vjačeslavs Dombrovskis. Nekustamais īpašums: desmit mīti. 
http://www.politika.lv/blogi/index.php?id=60812 
10)Gunita Kārkliņa. Situācija nekustamo īpašumu tirgū. 
http://www.domlv.eu/main.php?lang=lv&p=1&n=491&a=6912  
11)Rupkus Jānis 206. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana. Grām.: Dzīvokļa īpašuma 
pārvaldīšana un apsaimniekošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 8. – 11. lpp 
12)Bērziņa Zanda. 2009. Jaunie projekti strupceļā. Tiešsaistē. Peejams: 
http://www.nra.lv/zinas/15641-aktualitate-jaunie-projekti-strupcela.htm 
 
Papildinformācija atrodama VIA studiju e-vidē “PUNKTS” un mājas lapās: 
http://jrdelisle.com/glossary/  
http://www.lanida.lv/lv/information/reviews/ 
http://www.bbi.lv/lv/news.php?r=7&news=134 
http://www.colliers.lv/lv/main/analyst/marketreview 
http://www.arcoreal.lv/index.php?page=19&lang=lv 
http://www.nams24.lv/lv/tirgus_apskats/2003.gads/index.html 
http://www.ober-haus.lv/pages.php/0109 
http://www.latio.lv/lv/tirgus_analize/ikmenesa_parskati/ 
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BIROJA DARBA ORGANIZ ĀCIJA 
 
Kursa autors: Bc. iur. Agrita Šomase, Vidzemes Augstskolas juriste-personāla speciāliste 

Studiju kursa forma:  pilna/nepilna laika studijas 

Studiju kursa l īmenis: bakalaura līmenis 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, grupu darbs, diskusijas, patstāvīgais darbs, 
pārbaudes darbi (testi) 

Kursa mērķis:  

� apgūt biroja darba organizācijas pamatus 
� sniegt zināšanas darba tiesību jomā, akcentējot darbinieku atlases un darbā pieņemšanas 

procesu, kā arī attiecīgo dokumentu noformēšanu 
� gūt priekšstatu par organizācijas iekšējo komunikāciju starp vadītāju un darbiniekiem, 

darbinieku motivāciju, darba laika plānošanu 
� iepazīstināt studentus ar lietvedības nozīmi iestādes darbā, veidot izpratni par lietvedības 

procesu, dokumentu apriti 
� pilnveidot studentu lietvedības valodu, lietojot lietvedības pamatjēdzienus, terminus 
� sniegt zināšanas par lietvedību reglamentējošiem normatīviem aktiem, uzsverot atšķirību darbā 

ar dokumentiem valsts un pašvaldību iestādēs un privātajās struktūrās 
� iemācīt sagatavot dažāda veida pārvaldes un privātpersonu dokumentus, lai tiem būtu juridisks 

spēks (atbilstoši MK noteikumu prasībām), uzsverot rekvizītu un dienesta atzīmju lietošanas 
nozīmi iestādes ikdienas darbā ar dokumentiem 

� iegūt pamatzināšanas lietvedības instrukcijas un lietu nomenklatūras veidošanā, apgūt 
dokumentu arhivēšanas pamatus 

Nepieciešamās priekšzināšanas: prasme strādāt ar datoru 

Prasības kredītpunktu ieguvei: jāpiedalās praktiskajā nodarbībā, jāizpilda uzdotie patstāvīgie 
darbi un tests un sekmīgi jānokārto eksāmens  

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens (rakstisks; tests un teorētiskie jautājumi) 

Gala vērt ējumu veido: 

1. Pārbaudes darba (testa) sekmīgs novērtējums – 10 % 
2. Patstāvīgo darbu sekmīgs novērtējums – 10 % 
3. Praktiskā nodarbība – 20 % 
4. Eksāmena vērtējums – 60 % 

Kursa saturs: 

1. Biroja darbs, tā sekmīga organizācija 
2. Darba tiesības kā svarīgs instruments abpusēji izdevīgai vadītāja un darbinieku sadarbībai: 

a. darba attiecības reglamentējošie normatīvie akti 
b. amata apraksts 
c. darbinieku atlases process 
d. darbinieku pieņemšana darbā, dokumentu noformēšana 



 

Vidzemes Augstskola 2011 Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”  
 

332 
 

3. Komunikācija starp vadītāju un darbiniekiem – svarīgākais veiksmīgas sadarbības 
nodrošināšanai; darbinieku motivācija; darba laika plānošana  

4. Ievads lietvedībā (lietvedības pamatuzdevumi un darba pamatprincipi; lietvedību 
reglamentējošie normatīvie akti - tiesiskā bāze) 

5. Lietvedības valoda (Valsts valodas likums; lietvedības pamatjēdzieni, termini, saīsinājumi 
dokumentos) 

6. Lietvedības process, tā organizācija un sastāvdaļas: 
a. dokumentu izstrāde, reģistrācija, aprite un izpildes kontrole; iesniegumu (sūdzību, 

priekšlikumu) izskatīšana un atbildes sniegšana 
b. lietu nomenklatūras sastādīšana un lietu veidošana 
c. lietu sakārtošana un noformēšana turpmākai glabāšanai un izmantošanai; uzņēmuma 

arhīva darbs  
7. Lietvedības instrukcija 
8. Dokuments, tā funkcijas (juridiskā un informatīvā) 
9. Tehnikās prasības, sagatavojot dokumentu; dokumenta darba laukums (zonas) 
10. Dokumenta juridiskais spēks, rekvizīti (obligātie un pieklājības), to noformēšana un izvietojums 

(atbilstoši MK noteikumiem) 
11. Dokumentu atvasinājumi, to izgatavošana un noformēšana, lai iegūtu juridisku spēku 
12. Dienesta atzīmes, to noformēšana un lietošana (atbilstoši MK noteikumu prasībām) 
13. Pārvaldes dokumenti; šajā sistēmā ietilpstošās dokumentu grupas (organizatoriskie dokumenti, 

rīkojuma dokumenti, publisko tiesību līgumi, personāla dokumenti, sarakstes dokumenti 
(korespondence), faktus fiksējoši dokumenti) 

14. Lietu veidošanas principi; dokumentu glabāšanas termiņi; lietu nomenklatūra, tās veidošana 
15. Iestādes arhīva darbs (dokumentu ekspertīze; dokumentu tehniskā pārbaude; dokumentu 

sagatavošana nodošanai arhīvā; Ekspertu komisija; dokumentu iznīcināšana) 
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5. LR MK noteikumi Nr. 916 (28.09.2010.) „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 
6. LR MK noteikumi Nr.461 (18.05.2010.) "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 
lietošanas un aktualizēšanas kārtību" 

7. MK noteikumi Nr.353 (06.08.2002.) "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti 
netiek slēgts uz nenoteiktu laiku"  

8. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 

Papildliteratūra: 

1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2005. 
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Pielikums Nr.21.  
Sadarbības līgums ar Banku augstskolu par 

studiju turpināšanu 
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