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Vidzemes  Augstskolas  (ViA)  studiju  programma  “Mediju  studijas  un  žurnālistika”  ir 
profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programma,  kura  tiek  realizēta  saskaņā  ar  licenci  Nr. 
04031-13 (izsniegta 22.05.2007. licences termiņš 26.04.2010). Studiju programmas kods ir 42 321. 
Beidzot studijas programmā “Mediju studijas un žurnālistika”, tiek piešķirts profesionālā bakalaura 
grāds mediju studijās un žurnālista kvalifikācija (pēc LR Profesiju klasifikatora 2451 17). Sekmīgi 
pabeigtas  mediju  studiju  un žurnālistikas  studijas  dod iespēju tālākai  izglītībai  gan  Latvijā,  gan 
ārzemēs  (Latvijas  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  Rīkojums  Nr.700  Par  tiesībām  turpināt 
akadēmisko  izglītību  pēc  augstākās  profesionālās  izglītības  iegūšanas,  5.02.1997.).  Studiju 
programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, programma tiek realizēta pilna laika studiju formā, kur tās 
ilgums ir 4 gadi (8.semestri).  Pēc nepieciešamības atbilstoši sabiedrības vajadzībai pēc izglītības, 
programma var tikt uzsākta īstenot arī nepilna laika studiju formā. 

1.Studiju programmas mērķis un uzdevumi

1.1. Programmas mērķis
Studiju programma “Mediju studijas un žurnālistika” sagatavo kompetentus, augsti kvalificētus un 
konkurētspējīgus žurnālistus darbam dažāda veida masu mediju organizācijās un citās institūcijās, 
kur nepieciešamas zināšanas un prasmes darbā ar informāciju. Sagatavotie speciālisti, balstoties uz 
iegūto izglītības un metodisko pamatu un apgūtajām profesionālajām prasmēm un iemaņām, varēs 
sekmīgi konkurēt darba tirgū un pratīs sistemātiski pilnveidot savas zināšanas un prasmes. 

1.2. Programmas uzdevumi
Mediju studiju un žurnālistikas studiju programmas galvenie uzdevumi ir:

1. Sniegt  konkurētspējīgu  augstāko  profesionālo  žurnālista  izglītību  un  sagatavot  studentus 
praktiskam darbam.

2. Veicināt  studiju  programmas  tālāko  virzību  atbilstoši  sociāli  ekonomiskai,  tirgus  un 
tehnoloģiju attīstībai.

3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par žurnālistikas, mediju un plašākiem 
komunikācijas  procesiem,  mediju  producēšanas,  satura  un  uztveres  procesiem,  jauno 
komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un sociālo pārmaiņu mijiedarbību un to ietekmi 
uz žurnālistiku, mediju nozari un plašākiem sabiedrības procesiem.

4. Veidot  studentos  prasmes  un  iemaņas žurnālistikas  un  mediju  jomā  iegūto  zināšanu 
praktiskai pielietošanai darbam mediju organizācijās, tostarp apgūstot prasmes un iemaņas 
veidot  žurnālistikas  saturu,  izmantojot  modernās  informācijas  un  komunikācijas 
tehnoloģijas.

5. Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – 
darbs  ar  mūsdienu  informācijas  tehnoloģijām,  svešvalodu  pielietošana,  darbs  komandā, 
pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties 
atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.

6. Veicināt  Sociālo  zinātņu  fakultātē  esošā  akadēmiskā  personāla  papildināšanu  ar 
pieredzējušiem sabiedrisko attiecību darba praktiķiem; mācībspēku piesaisti no citām ViA 
struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs.

7. Veicināt  Sociālo  zinātņu  fakultātes  esošā  personāla  ieguldījumu  mediju  studiju  un 
žurnālistikas jomas praktiskā un teorētiskā attīstība Latvijā.

8. Veicināt esošā akadēmiskā personāla regulāru kvalifikācijas celšanu.
9. Attīstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, biznesa uzņēmumiem, masu medijiem un 

nevalstiskām organizācijām.
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1.3.Pēc studiju programmas apguves iegūstamie rezultāti 
Mediju studiju un žurnālistikas studiju programma sniedz zināšanas šādās jomās: mediju un 

komunikācijas studiju teorijā, mediju pētniecības metodēs, mediju ētiskās un juridiskās uzraudzības 
aspektos,  mediju  vadības  un  ekonomikas  principos,  mediju  un  komunikācijas  vēsturē,  radio, 
televīzijas un preses žurnālistikā, mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās.

Mediju studiju un žurnālistikas studiju programma nodrošina šādu prasmju apguvi: 
1. Nozares  prasmes:  orientēties  aktuālajos  Latvijas  un  pasaules  politiskajos,  sociālajos  un 

ekonomiskajos  procesos  un  izprast  tos,  lietot  modernās  informācijas  un  komunikācijas 
tehnoloģijas,  analizēt  un  sistematizēt  jaunos  datus  un  informāciju  ar  mērķi  iegūt  jaunas 
zināšanas, saskarsmes prasmes.

2. Vispārējās  prasmes  un  spējas:  veikt  darbu  individuālai  vai  sadarboties  komandā/grupā, 
efektīvi plānot un organizēt savu darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, patstāvīgi apgūt 
jaunas  zināšanas,  pārliecināt  citus  un argumentēt  savu viedokli,  ievērot  vispārīgos  ētikas 
principus mērķu formulēšanā un to sasniegšanā, spēt sazināties latviešu valodā un apgūtā 
svešvalodā, pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā, pieņemt 
lēmumus un uzņemties atbildību, lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.

3. Specifiskās  prasmes  profesijā:  vākt,  apkopot,  apstrādāt  un pasniegt  informāciju  atbilstoši 
izvēlētajam mediju tipam un žanram; ievērojot  žanra konvencionālās  prasības,  interpretēt 
informāciju: skaidrot, analizēt vai komentēt; kritiski izvērtēt informācijas avotus, izvēlētās 
informācijas  vākšanas  metodes,  pārliecināties  par  avotu  ticamību,  tiekties  pēc  patiesas 
informācijas,  sabalansēt  pretējus  viedokļus,  ievērot  informācijas  avotu  daudzveidības 
principu;  plānot,  organizēt  un  vadīt  informācijas  vākšanas,  apstrādes  un  pasniegšanas 
procesus;  ievērot  likuma  prasības  un  ētikas  kodeksu  normas;  izprast  mediju  satura 
producēšanas, kā arī lietošanas un interpretācijas teorētiskās atziņas.

Mediju  studiju  un  žurnālistikas  studiju  programma  veicina  šādu  attieksmju pilnveidošanos: 
atbildības izjūta, godīgums, mērķtiecība, precizitāte, vēlme mācīties, iniciatīva un tolerance.

2.Studiju programmas organizācija

2.1. Studiju programmas organizācija
Studiju  programma  atbilst  Vidzemes  Augstskolas  mērķim,  darbības  pamatvirzieniem  un 

stratēģijai. Studiju process tiek organizēts atbilstoši ViA Satversmei, Augstskolu likumam un citiem 
normatīvajiem  dokumentiem,  kas  ir  spēkā  Latvijas  Republikā,  kā  arī  saskaņā  ar  ViA  Senātā 
pieņemtajiem  studijas  reglamentējošiem  dokumentiem.  Studiju  programmas  realizācija  notiek 
saskaņā ar ES izglītības telpas vadlīnijām (piemēram, mobilitāte, starptautiskā salīdzināmība u.c.).

Imatrikulācija  notiek  saskaņā  ar  ViA  Uzņemšanas  noteikumiem.  Mediju  studiju  un 
žurnālistikas studiju programmas pilna un eventuāli  arī nepilna laika studijās uzņem personas ar 
pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. 

Studiju procesa konceptuālo vadību nodrošina ViA akadēmiskais prorektors. Lēmumus, kas 
saistīti  ar  studiju  programmas  saturu un īstenošanu,  pieņem Sociālo  zinātņu fakultātes  dome un 
apstiprina ViA Senāts. Studiju programmu vada un pieņemto lēmumu realizāciju nodrošina studiju 
programmas direktors. Studiju procesa nodrošināšanā iesaistītas šādas ViA struktūrvienības: Studiju 
daļa,  Valmieras  integrētā  bibliotēka,  IT  pakalpojumu  daļa,  Finanšu  daļa,  Personāla  daļa, 
Starptautiskās sadarbības daļa. 
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1.tabula. Struktūrvienību un palīgpersonāla uzdevumi programmas īstenošanā

Struktūrvienība Uzdevumi programmas īstenošanā

Sociālo zinātņu fakultāte Programmas izstrāde, informēšana par programmu, programmas 
realizēšana, attīstība un pilnveidošana.
Studiju kursu pasniegšana.

Valmieras integrētā bibliotēka Studijām nepieciešamās literatūras nodrošināšana

Studiju daļa Studiju  dokumentācijas  sagatavošana,  informatīvās  bāzes 
uzturēšana,  studentu  uzņemšana,  studentu  sekmju  uzskaite, 
prakses vietu līgumi, rīkojumi.

IT pakalpojumu daļa Programmnodrošinājums, studentu sagatavošana darbam ViA e-
vidē, tehniskā palīdzība docētājiem darbā ar datortehniku. 

Finanšu daļa Programmas izmaksu plānošana un kontrole.

Personālā daļa Darba līgumu slēgšana ar docētājiem.

Starptautiskās sadarbības daļa Starptautiskā sadarbība, docētāju un studentu mobilitāte.

2.2. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
MSŽ programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos:

1. Stratēģisko  kontroli  īsteno  ViA  Senāts,  bet  administratīvo  un  uzskaites  kontroli  realizē 
Sociālo zinātņu fakultāte.

2. Sociālo  zinātņu  fakultāte  regulāri,  ne  retāk  kā  reizi  divos  mēnešos  izvērtē  savu darbību 
fakultātes domes sēdēs.

3. Izstrādājot  ikgadējo  pašnovērtējuma  ziņojumu,  fakultātes  domes  sēdē  tiek  izvērtēta 
iepriekšējā  posma darbība  un atbilstoši  tam diskutēts  par  nepieciešamajām izmaiņām un 
tālāko attīstību.

4. Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un Mediju studiju un žurnālistikas programmas direktore 
regulāri tiekas ar studentiem.

5. Regulāri notiek visu ViA fakultāšu vadītāju un programmu direktoru sanāksmes.
6. Prakses  darba  vērtējumu  studentam  veic  prakses  vadītāji  prakses  uzņēmumos  un 

organizācijās.
7. Studiju programma tiek apstiprināta ViA Sociālo zinātņu fakultātes domes sēdē, to izvērtē 

Senāta Studiju un zinātņu komisija un pēc tam izskata un apstiprina ViA Senāts. Lēmumu 
par studiju programmas darbības uzsākšanu pieņem ViA Senāts.  Par studiju programmas 
īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Ik semestri tiek veiktas 
studējošo aptaujas un to rezultāti tiek apspriesti nodaļas sēdē.  Izmaiņas studiju programmā 
var  tikt  izdarītas  pēc studiju  programmas,  fakultātes  docētāju,  Senāta  Studiju  un zinātņu 
komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Visas izmaiņas tiek apstiprinātas ViA Sociālo 
zinātņu fakultātes domes sēdē un Senātā. 

8. Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā programmas direktors pārrunā ar 
docētājiem. 
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9. Docētāju  pienākums  ir  izstrādāt  detalizētus  kursu  aprakstus.  Dialoga  veicināšanai  starp 
docētāju un studentu kursu aprakstus,  studiju kursu uzsākot,  saņem katrs  students.  Katra 
semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un docētājiem. 
Vērtējums tiek dots 5 ballu skalā. Aptauju veic fakultātes vecākā speciāliste. Katra docētāja 
pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem, tos izvērtēt un veikt nepieciešamās izmaiņas.

3. Studiju programmas satura anotācija

Studiju programma izstrādāta saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 481 27.11.2001. ”Par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” un saskaņota ar žurnālista profesijas standarta 
projektu.  Ir  izveidota  darba grupa,  kura 2008./2009.  akadēmiskā  gada laikā  izstrādāja  žurnālista 
profesijas standartu un iesniedza to apstiprināšanai LR Izglītības un zinātnes ministrijā 2009. gada 
17. martā.

2.tabula. Programmas daļu īpatsvars Mediju studiju un žurnālistikas studiju programmā

KP Obligātie studiju 
kursi 
(A daļa)

Ierobežotās 
izvēles  kursi 
specialitātē 
(B daļa)

Brīvas  izvēles 
kursi 
(C daļa)

KP % KP % KP %

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 20 12,5

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 36 22,5

Nozares  profesionālās  specializācijas  kursi 
(t.sk. ierobežotās izvēles kursi (B daļa) – 16 
kp un gada projekti – 12 kp)

60 44 27,5 16 10

Valsts pārbaudījums (bakalaura darbu) 12 12 7,5

Prakse 26 26 16,25

Brīvas izvēles kursi 6 6 3,75

KP 160 136 85% 16 11,25
%

6 3,75
%

Obligātajā –  A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, 
nozares profesionālās specializācijas kursi, prakses un bakalaura darba izstrāde. Obligātās izvēles – 
B daļā iekļauti nozares profesionālās specializācijas kursi, kas pēc studējošo izvēles ļauj padziļināt 
teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomā. Brīvās 
izvēles – C daļas studiju kursus studējošie var izvēlēties no Vidzemes Augstskolas, Latvijas un/vai 
ārvalstu augstskolu piedāvātajiem citu zinātņu nozaru studiju kursiem.

Studiju programmu veido kursi,  kuru apjoms pārsvarā ir četri  un divi kredītpunkti.  Katrā 
studiju gadā tiek īstenoti 8-11 kursi, prakse un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students 
izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.

Studiju  programma  „Mediju  studijas  un  žurnālistika”  ir  veidota  tā,  lai  nepieciešamo 
zināšanu,  prasmju  un iemaņu  apguvē tiktu  ievērots  pakāpenības  un  secīguma princips  sākot  no 
ievadkursiem, pārejot uz vidēja līmeņa kursiem, augstāka līmeņa kursiem un padziļinātām studijām. 
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Vēlākajos  semestros  studentiem  tiek  piedāvāti  vairāki  izvēles  kursi,  kuru  nolūks  ir  padziļināt 
studentu zināšanas  izvēlētājā  specialitātē  un palīdzēt  sagatavoties  bakalaura  darba rakstīšanai  un 
aizstāvēšanai astotā semestra beigās. 

Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir gada projektu un bakalaura darba izstrādei, 
kas  studentiem palīdz  pielietot  un  integrēt  iegūtās  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  un  veido 
prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Bakalaura darbs ir bakalaura studiju programmas 
obligāts gala pārbaudījums un studenta patstāvīgi veiktā pētījuma rezultātu apkopojums, un analīze 
kādā no kvalifikācijai  atbilstošas zinātnes apakšnozarēm, kas atbilst  bakalaura darbam izvirzītām 
prasībām.  Bakalaura  darba  izstrādē  studentam ir  jādemonstrē  studiju  procesā  iegūtās  teorētiskās 
zināšanas  un  praktiskas  iemaņas  aktuālas  nozares  problēmas  teorētiskā  un  praktiskā  izpētē  un 
analīzē. Studentam ir jāparāda prasme saistīt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas ar reālu 
nozares problēmu, veicot izpēti un izstrādājot tai teorētiski pamatotu risinājumu. 
Tāpat, svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un 
iegūt jaunas iemaņas. 

3.tabula MSZ studiju programmas īstenošanas konceptuālais plāns pa studiju gadiem 

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

Vispārizglītojošie kursi – 
10 kp

Vispārizglītojošie kursi – 
10 kp

Nozares  teorētiskie 
pamatkursi – 16 kp

Nozares  teorētiskie 
pamatkursi –6 kp

Nozares  teorētiskie 
pamatkursi – 10 kp

Nozares  teorētiskie 
pamatkursi – 4 kp

Nozares  profesionālās 
specializācijas kursi – 
4 kp

Nozares  profesionālās 
specializācijas kursi – 
14 kp

Nozares  profesionālās 
specializācijas kursi – 
14 kp

Nozares  profesionālās 
specializācijas  kursi 
(ierobežotās  izvēles 
kursi) – 16 kp

Gada projekts – 4 kp Gada projekts – 4 kp Gada projekts – 4 kp Bakalaura darbs – 12 kp

Brīvās  izvēles  kursi  –  6 
kp

Prakse – 6 kp Prakse – 6 kp Prakse – 6 kp Prakse – 8 kp

Kopā: 40 kp Kopā: 40 kp Kopā: 40 kp Kopā: 40 kp
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4.tabula Mediju studiju un žurnālistikas studiju programmas saturs 

Kursa nosaukums KP Pārbaudes forma Semestris Docētājs

Obligātie vispārizglītojošie studiju kursi 20

Filozofija 4 Eksāmens 3.sem. A.Zunde

Socioloģija 2 Eksāmens 1.sem. D.Jansone

Sociālā psiholoģija 2 Eksāmens 4.sem. A.Šmitiņa

Sabiedrības pārvalde 4 Eksāmens 2.sem. V.Valtenbergs

Makroekonomika 2 Eksāmens 3.sem. V.Melbārde

Angļu valoda komunikācijas zinātnē I 2 Eksāmens 1.sem. Z.Bērziņa

Angļu valoda komunikācijas zinātnē II 2 Eksāmens 2.sem. Z.Bērziņa

Datorzinības 2 Eksāmens 3.sem. V.Vīksna

Nozares teorētiskie pamatkursi 36

Ievads mediju studijās un žurnālistikā 4 Eksāmens 1.sem. J.Juzefovičs

Latviešu valodas kultūra 4 Eksāmens 1.sem. S.Ābola

Masu komunikācija 4 Eksāmens 1.sem. K.Rūklis

Jauno mediju teorijas 4 Eksāmens 5.sem. I.Stūre

Informācijas sabiedrības teorijas 4 Eksāmens 7.sem. I.Stūre

Pētījumu metodoloģija 4 Eksāmens 1.sem. V.Silkāne

Kvalitatīvās pētījumu metodes 2 Eksāmens 4.sem. B.Pētersone

Mediju ētika 2 Eksāmens 3.sem. J.Juzefovičs

Mediju tiesiskie aspekti 2 Eksāmens 3.sem. B.Galzone

Mediju ekonomika un vadība 4 Eksāmens 6.sem. G.Berķe

Jaunie mediji un politika 2 Eksāmens 5.sem. V.Valtenbergs

Nozares  profesionālās  specializācijas  kursi  (t.sk. 
ierobežotās izvēles kursi – 16 kp)

60

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā 4 Eksāmens 2.sem. J.Juzefovičs

Ziņu žurnālistika 4 Eksāmens 3.sem. A.Karaseva

Radio un televīzijas žurnālistika 4 Eksāmens 3.sem. G.Matisone

Tiešsaistes (on-line) žurnālistika 4 Eksāmens 4.sem. G.Berķe

Virtuālās telpas sociālpsiholoģiskie aspekti 2 Eksāmens 5.sem. V.Silkāne

Sabiedriskās attiecības 2 Eksāmens 5.sem. K.Liepiņa

Reklāma 2 Eksāmens 6.sem. I.Ebele

Publiskā runa  2 Ieskaite 4.sem. M.Maculēviča

Mūsdienu informācijas tehnoloģijas 4 Eksāmens 5.sem. A.Vārna

Multimediji 4 Eksāmens 6.sem. V.Vīksna

Gada projekts I 4 Aizstāvēšana 2.sem.

Gada projekts II 4 Aizstāvēšana 4.sem.

Gada projekts III 4 Aizstāvēšana 6.sem.

Ierobežotās izvēles kursi (16)

Zināšanu pārvaldība 2 Eksāmens 7.sem. J.Jerums
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Argumentācija un pārliecināšana 2 Eksāmens 7.sem. K.Liepiņa

Komunikatīvā semantika 2 Eksāmens 7.sem. J.Šķilters

Eiropas Savienības komunikācijas politika 2 Eksāmens 7.sem. I.Ķelpe

Starpkultūru komunikācija 4 Eksāmens 7.sem. L.Ločmele

Publiskā bakalaura darbuātija 2 Eksāmens 7.sem. K.Rūklis

Komunikācijas teorijas 4 Eksāmens 7.sem. K.Liepiņa

Organizāciju komunikācija 4 Eksāmens 7.sem. V.Silkāne

Cilvēkresursu vadība 4 Eksāmens 7.sem. I.Ebele

Mārketings 2 Eksāmens 7.sem. A.Plotkāns

Korporatīvā komunikācija 2 Eksāmens 7.sem. I.Ķelpe

Finanšu vadība 4 Eksāmens 7.sem. I.Ebele

Vizuālā komunikācija 4 Eksāmens 7.sem. S.Konstante

Konfliktu vadība 2 Eksāmens 7.sem. A.Šmitiņa

Brīvās izvēles kursi (saskaņā ar augstskolas piedāvātajiem 
C daļas kursiem)

6 5.sem.

Bakalaura darbs 12 Valsts 
pārbaudījums

8.sem.

Prakse 26

Prakse I (Žurnālistikas prakse drukātajos medijos) 4 Ieskaite 2.sem.

Prakse II (Žurnālistikas prakse radio un TV) 6 Ieskaite 4.sem.

Prakse  III  (Žurnālistikas  prakse  tiešsaistes  (on-line) 
medijos)

6 Ieskaite 6.sem.

Pētniecības prakse 2 Ieskaite 7.sem.

Prakse IV (Pirms bakalaura darba prakse) 8 Diferencētā ieskaite 8.sem.

4.Vērtēšanas sistēma

Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti semestra laikā, pārbaudījumos pēc studiju 
kursa  pilnīgas  apguves,  pēc  pilnas  studiju  programmas  apguves  (valsts  pārbaudījums).  Ikviena 
pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un ieguvis 
prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu 
veikšanai.

Lai nodrošinātu vērtēšanas objektivitāti, katrā kursā ir izstrādāti skaidri vērtēšanas kritēriji, 
kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students kārto rakstisku 
eksāmenu vai ieskaiti.  Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas, 
kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem studenta darbiem un aktivitātēm 
katrā kursā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējumā, kā arī veicina studējošo motivāciju 
un regulāru, sistemātisku darbu. 

Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta. Prakses vērtējumā tiek ņemts vērā prakses 
vadītāja  vērtējums  (25%),  vērtējums  par  prakses  laikā  veiktajiem  darbiem  (50%)  un  publiska 
uzstāšanās  par  prakses  laikā  gūtajiem novērojumiem un veiktajiem uzdevumiem (25%).  Prakse 
netiek ieskaitīta, ja:

1. Saņemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību un negatīvu un paviršu attieksmi 
pret veicamajiem darba pienākumiem.

2. Praktikants nespēj sniegt adekvātu atskaiti par prakses laikā paveikto un tā lietderīgumu
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3. Nav izpildīti prakses uzdevumi vai arī to izpildes kvalitāte neatbilst prasībām.
Gada projekts  tiek  publiski  aizstāvēts  Gada projektu  komisijā  un  gada  projektu  vērtē  darba 

vadītājs, recenzents un komisija. Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek Valsts pārbaudījumu komisijā 
un  darbu  vērtēšanā  piedalās  gan  fakultātes  docētāji,  gan  nozares  profesionāļi.  Bakalaura  darba 
ieteicamo vērtējumu veido: komisijas vērtējums – 60%, recenzenta vērtējums – 25 %, darba vadītāja 
vērtējums  –  15%.  Par  matemātiski  izrēķinātiem  ieteicamiem  vērtējumiem  komisija  diskutē  un 
lēmumu pieņem balsojot. Gada projekti un bakalaura darbi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Temata aktualitāte un temata izvēles pamatojums; darba novitāte un nozīmīgums; 
2. Atbilstība starp darba mērķi, pētījuma jautājumu (-iem), metodēm un secinājumiem;
3. Darba mērķis  un tā formulējuma kvalitāte;  problēmas uzstādījums un pētāmās problēmas 

formulējuma skaidrība; pētījuma jautājuma (-u) kvalitāte;
4. Problēmas analīzei izvēlēto teoriju piemērotība, literatūras pārskata atbilstība darba mērķim 

un pētījuma jautājumiem; izvēlētās literatūras un avotu piemērotība, temata pārzināšana un 
atsauces uz izmantoto literatūru; literatūras pārskata loģika;

5. Izvēlētas metodes atbilstība izvirzītajiem darba mērķim, pētījuma jautājumiem, problēmas 
izpētei un darba specifikai; metodes izklāsta skaidrība; metodes un izpētes objektu apraksts;

6. Datu analīzes un diskusijas daļas sasaiste ar teorētisko ietvaru; izklāsta loģika un pēctecība; 
izmantoto  datu  atbilstība  un  kvalitāte;  rezultātu  analīze  un  interpretācija;  rezumējums 
loģiskos  slēdzienos  un  secinājumos;  secinājumu  un  priekšlikumu  kvalitāte;  ideju 
kopsavilkums un tālāk pētāmo jautājumu perspektīvas nobeigumā;

7. Pētījuma ētika;
8. Darba  formālie  kritēriji:  darba  noformējums,  literatūras  saraksts,  atsauces,  darba  valoda, 

literārās valodas lietošana un stils;
9. Uzstāšanās, spēja iepazīstināt ar savu darbu loģiskā un secīga veidā, argumentētas atbildes 

uz jautājumiem.
Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir novērtējums ballēs desmit ballu 

sistēmā.  Zemākais  pozitīvais  vērtējums ir  četras balles.  ViA bakalaura darbuu ar izcilību saņem 
studenti, kuri studiju programmas apguves gaitā sekmīgi un noteiktā kārtībā izpildījuši visas studiju 
programmas prasības un ja neviens vērtējums nav zemāks kā ,,7,, un vērtējums ”8”, „9”, „10” ne 
mazāk kā 75% no kopējo iegūto atzīmju skaita, un ja valsts pārbaudījumā saņemts vērtējums “8”, 
“9,” vai “10” .

5.Studiju programmas praktiskā īstenošana

Studiju  programma “Mediju studijas  un žurnālistika”  paredzēta  pilna  laika  studējošajiem 
dienas nodaļā (studiju ilgums četri gadi) un eventuāli arī nepilna laika studējošajiem (studiju ilgums 
pieci  gadi).Augstākās  profesionālās  izglītības  iegūšanai  studentiem  jāapgūst  vismaz  160 
kredītpunkti. Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam 
jāapgūst  20  kredītpunkti.  Kredītpunkts  ir  studiju  uzskaites  vienība,  kas  atbilst  studējošo  40 
akadēmisko  darba  stundu  apjomam.  Pilna  laika  studijās  Vidzemes  Augstskolā  1  kredītpunktam 
atbilst  12-16 kontaktstundas,  no kurām vismaz 35% ir  lekcijas,  vismaz 35% semināri  un grupu 
darbs,  bet  studentu  patstāvīgā  darba  apjoms  un  konsultācijas  ir  24  –  28  akadēmiskās  stundas. 
Programmas „Mediju studijas un žurnālistika” kursos 1 kredītpunktam pārsvarā gadījumu atbilst 14 
kontaktstundas. Akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu 
vai  citu  studiju  veidu,  ieskaitot  praksi  (viena  prakses  nedēļa  atbilst  vienam kredītpunktam),  ja 
vērtējums  pārbaudījumā  10  ballu  sistēmā  nav  zemāks  par  četri  (gandrīz  viduvēji)  vai  arī  ir 
“ieskaitīts” (ja pārbaudījums bijusi ieskaite). Studenta darba apjoms akadēmiskā gada laikā pilna 
laika studijām ir vismaz 40 kredītpunkti.

Studijas  reglamentē  studiju  programma  un  plāns,  kursu  programmas  un  studiju  procesa 
grafiks. Studiju programma un studiju plāns nosaka apgūstamos studiju kursus, to formas, apjomu, 
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sadalījumu  pa  gadiem un  secību.  Studiju  procesa  grafiks  nosaka  studiju  gada  termiņus.  Kursu 
programmas norāda studiju un prakšu tematiku. Studiju programmu studenti apgūst teorētiskajās un 
praktiskajās nodarbībās, praksēs un patstāvīgajās studijās. 

Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespējas papildināt  savas zināšanas  citās augstskolās 
Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā.

5.tabula.  Studiju programmas „Mediju studijas un žurnālistika” studiju plāns (pilna laika 
studijas)

Kursi 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem

Ievads mediju studijās un žurnālistikā 4

Masu komunikācija 4

Socioloģija 2

Angļu valoda komunikācijas zinātnē I 2

Sabiedrības pārvalde 4

Publiskā runa 2

Sociālā psiholoģija 2

Pētījumu metodoloģija 4

Latviešu valodas kultūra 4

Datorzinības 2

Angļu valoda komunikācijas zinātnē II 2

Informācijas  vākšanas  metodes 
žurnālistikā

4

Filozofija 4

Ziņu žurnālistika 4

Radio un televīzijas žurnālistika 4

Mediju ētika 2

Mediju tiesiskie aspekti 2

Makroekonomika 2

Tiešsaistes (on-line) žurnālistika 4

Kvalitatīvās pētījumu metodes 2

Jauno mediju teorijas 4

Jaunie mediji un politika 2

Virtuālās  telpas  sociālpsiholoģiskie 
aspekti 

2
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Mūsdienu informācijas tehnoloģijas 4

Sabiedriskās attiecības 2

Reklāma 2

Multimediji 4

Mediju ekonomika un vadība 4

Informācijas sabiedrības teorijas 4

Ierobežotās izvēles kursi 2 14

Brīvās izvēles kursi 2 4

Gada projekti 4 4 4

Bakalaura darbs 12

Žurnālistikas prakse I 4

Žurnālistikas prakse II 6

Žurnālistikas prakse III 6

Pētniecības prakse 2

Pirmsbakalaura darba prakse 8

 20 20 20 20 20 20 20 20

6.tabula. Studiju programmas „Mediju studijas un žurnālistika” studiju plāns (nepilna laika 
studijas)

Kursi/                                                         /semestri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ievads mediju studijās un žurnālistikā 4

Masu komunikācija 4

Socioloģija 2

Latviešu valodas kultūra 4

Angļu valoda komunikācijas zinātnē I 2

Angļu valoda komunikācijas zinātnē II 2

Pētījumu metodoloģija 4

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā 4

Sabiedrības pārvalde 4

Datorzinības 2

Filozofija 4
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Ziņu žurnālistika 4

Mediju ētika 2

Mediju tiesiskie aspekti 2

Radio un televīzijas žurnālistika 4

Makroekonomika 2

Sociālā psiholoģija 2

Publiskā runa 2

Tiešsaistes (on-line) žurnālistika  4

Kvalitatīvās pētijumu metodes 2

Jauno mediju teorijas 4

Jaunie mediji un politika 2

Mūsdienu informācijas tehnoloģijas 4

Virtuālās telpas sociālpsiholoģiskie aspekti 2

Multimediji 4

Sabiedriskās attiecības 2

Reklāma 2

Mediju ekonomika un vadība 4

Informācijas sabiedrības teorijas 4

Ierobežotās izvēles kursi 2 2 2 10

Brīvās izvēles kursi 6

Gada projekti 4 4 4

Bakalaura darbs 12

Žurnālistikas prakse I 4

Žurnālistikas prakse II 6

Žurnālistikas prakse III 6

Pētniecības prakse 2

Pirmsbakalaura darba prakse 4 4

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver lekcijas, 
seminārus, diskusijas, praktiskās nodarbības, literatūras studijas, lietišķās spēles, studentu patstāvīgo 
praktisko darbu (individuāli  un grupās), kā arī  praktisku problēmu un situāciju analīzi.  Tādējādi 
studenti apgūst gan studiju programmā definētās zināšanas un prasmes, gan arī attīsta un pilnveido 
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dažādas darba tirgum nepieciešamās prasmes un spējas, piemēram, kritiskā domāšana, prezentācijas 
prasmes, problēmu risināšana, argumentācijas prasmes, lēmumu pieņemšana, spēja strādāt komandā 
un  sadarboties  u.c.  Svarīga  vieta  studijās  ierādīta  praktisko  un  teorētisko  zināšanu,  prasmju  un 
iemaņu integrēšanai. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko 
darbu.

Studiju procesā plaši tiek izmantotas mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Nodarbību laikā 
docētājiem un studentiem ir iespēja izmantot multimedijus, tādējādi studenti vienlaikus studiju kursu 
saturam  apgūst  arī  prezentācijas  un  tehniskās  prasmes.  Studiju  procesā  aktīvi  tiek  izmantotas 
iekštīkla sniegtās iespējas: punkts.va.lv – studiju elektroniskā vide, kurā katra studiju kursa ietvaros 
tiek  glabāti  studijām  nepieciešamie  materiāli,  lekciju  prezentācijas,  notiek  diskusijas,  studenti 
ievieto  savas  prezentācijas  un  mājas  darbus;  ViA  dokumentu  elektroniskā  krātuve;  iekštīkla 
ziņojumu dēlis; e-pasts.

Viena  kredītpunkta  ietvaros  studentam jāapgūst  50-100  lappušu  zinātniska  teksta.  Katra 
studiju kursa ietvaros jāizstrādā ne mazāk kā divi patstāvīgie darbi, kā arī jākārto pārbaudes darbi. 
Kursa noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāks 
apjoma darbs, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī studenta spēja saistīt tās ar 
agrāk gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām.

Dialoga  ar  studentiem  veicināšanai  tiek  izmantotas  šādas  darba  formas:  studijas  mazās 
grupās,  kas  veicina  studentu  iesaisti  studiju  procesā;  interaktīvu  studiju  metožu  pielietošana; 
patstāvīgo  un  pētniecisko  darbu  izvērtēšana  un  apspriešana  ar  autoriem;  gada  projekti,  to 
recenzēšana  un  publiska  aizstāvēšana;  konsultācijas;  kumulatīvā  novērtējuma  sistēma;  studentu 
aptaujas  par  studiju  kursu.  Šāda  dialoga  metode  rada  atklātību,  savstarpēju  izpratni,  studiju 
teorētiskās daļas saistību ar praktiskiem piemēriem. Komunikācijas iemaņu un prasmju attīstīšanai 
tiek izmantotas ne vien auditoriju nodarbības,  bet arī  pētniecisko darbu aizstāvēšanas,  eksāmeni, 
prakses novērtējumi. Individuālā saziņa starp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, semināriem un 
nodarbībām) iespējama tiekoties individuālās konsultācijās ar docētāju, kā arī ar elektroniskā pasta 
un Skype programmas starpniecību. 

Svarīga loma ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē un 
iegūt jaunas iemaņas. Katru gadu studenti pavada četras līdz astoņas nedēļas studiju praksē. Tā tiek 
organizēta  atbilstoši  studiju  programmai  un  prakses  nolikumam.  Praksē  students  pilda  prakses 
uzdevumus  un  raksta  atskaiti.  Par  prakses  veikšanu  un  atskaitēm  atbildīga  ir  Sociālo  zinātņu 
fakultāte.  Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis  un augstskolas 
docētājs.

Studiju programmas „Mediju studijas un žurnālistika” studiju programmas studentiem katrā 
studiju  gadā  ir  žurnālistikas  prakse,  ļaujot  studentiem  attīstīt  žurnālistikas  prasmes,  kas 
nepieciešamas  darbam  mūsdienu  mediju  institūcijās,  kā  arī  iepazīt  mediju  organizāciju 
funkcionēšanas  pamatprincipus.  Ilggadēji  Komunikācijas  un  sabiedrisko  attiecību  nodaļas 
sadarbības partneri žurnālistikas prakses nodrošināšanā ir Nacionālā ziņu aģentūra LETA, Latvijas 
Radio Ziņu  dienests,  Latvijas  TV Ziņu dienests,  Valmieras  TV, Radio SWH Valmieras  studija, 
laikraksts  “Liesma”,  laikraksts  “Druva”.  Jaunās  studiju  programmas  “Mediju  studijas  un 
žurnālistika” realizācijā plānots paplašināt žurnālistikas prakšu vietas, tostarp attīstot sadarbību ar 
tiešsaistes (online) žurnālistikas medijiem (piemēram, interneta portāli Delfi.lv, Apollo.lv). 

Pirmajā  kursā studentiem plānota  žurnālistikas  prakse drukātajos  medijos,  otrajā  kursā – 
radio un TV medijos, trešajās kursā – tiešsaistes (on-line) medijos. Pētniecības prakses laikā studenti 
iegūst datus bakalaura darbam. Pirmsbakalaura darba prakse nodrošina iespēju integrēt studiju laikā 
apgūtās zināšanas un prasmes un sagatavoties žurnālista darbam. Katram studiju gadam izstrādāti 
detalizēti prakses nolikumi un tajos ir norādīts prakses mērķis, prakses laikā veicamie uzdevumi, 
prakses  laiks  un  vieta,  praktikanta  pienākumi,  iesniedzamā  prakses  dokumentācija,  prakses 
vērtējuma komponenti, kā arī norādīti prakses neieskaitīšanas gadījumi.
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Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir pētniecībai. Studiju programmā paredzēta 
gada  projektu  un  bakalaura  darba  izstrādei,  kas  studentiem  palīdz  pielietot  un  integrēt  iegūtās 
teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  un  veido  prasmes  un  iemaņas  pētnieciskā  darba  veikšanai. 
Informācija  par  studentu  pētnieciskajiem  darbiem  (gada  projektiem  un  bakalaura  darbiem)  ir 
apkopota datu bāzē. Izstrādāti jauni metodiskie norādījumi, kur studenti var detalizēti iepazīties ar 
dažādiem pētnieciskā darba veikšanas aspektiem. Katru gadu tiek rīkoti metodiskie semināri, kuros 
studenti  var  atkārtot  un  nostiprināt  pētījumu  metodoloģijas  zināšanas,  kas  nepieciešamas  gada 
projektu un bakalaura darba izstrādei. 

Akadēmiskā personāla veiktie pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums gan nozares attīstībā, gan arī 
studiju  satura  pilnveidošanā.  Tāpat  tā  ir  lieliska  iespēja  studentiem jau  studiju  laikā  iesaistīties 
pētniecībā. Studenti darbojas kā pētnieku asistenti, strādājot pie datu ievākšanas, datu apstrādes u.c., 
ka arī veic administratīvā palīgpersonāla pienākumus. Akadēmiskais personāls veicina un atbalsta 
studentu  piedalīšanos  Vidzemes  Augstskolas,  Latvijas  mēroga  un  starptautiskajās  zinātniskajās 
konferencēs.

6.Studiju programmas perspektīvais novērtējums

6.1.Studiju programmas atbilstība profesionālās augtākās izglītības standartam un profesijas 
standartam

Studiju  programma  „Mediju  studijas  un  žurnālistika”  izstrādāta  saskaņā  ar  Latvijas 
Republikas  Izglītības  likumu  un  Latvijas  Republikas  Augstskolu  likumu.  Tā  atbilst  Latvijas 
Republikas Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem (Nr. 481, 20.11.2001.) par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, kā arī žurnālista profesijas standarta projektam un 
šai  profesijā  nodarbināto  piektā  profesionālās  kvalifikācijas  līmeņa  speciālistu  profesionālās 
darbības raksturojumam pēc Latvijas Republikas profesiju klasifikatora (profesionālās kvalifikācijas 
kods pēc profesiju klasifikatora 2451 17). Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme un 
studijas regulējošie normatīvie akti. 

7.tabula. MSZ studiju programmas atbilstība LR MK noteikumiem nr.481

KP

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36

Nozares profesionālās specializācijas kursi (t.sk. ierobežotās izvēles kursi (B daļa) – 16 kp un 
gada projekti – 12 kp)

60

Valsts pārbaudījums (bakalaura darbudarbs) 12

Prakse 26

Brīvas izvēles kursi 6

KP 160

Žurnālista profesijas standarta projektā definētās prasmes tiek apgūtas un pilnveidotas prakses laikā 
un, apgūstot šādus studiju kursus:

1. Nozares  prasmes:  ievads  mediju  studijās  un  žurnālistikā,  latviešu  valodas  kultūra,  masu 
komunikācija,  jauno  mediju  teorijas,  informācijas  sabiedrības  teorijas,  pētījumu 
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metodoloģija, kvalitatīvās teksta analīzes metodes, mediju ētika un tiesiskie aspekti, mediju 
ekonomika un vadība, jaunie mediji un politika.

2. Vispārējās  prasmes  un  spējas:  filozofija,  socioloģija,  sociālā  psiholoģija,  sabiedrības 
pārvalde, makroekonomika, angļu valoda komunikācijas zinātnē, datorzinības.

3. Specifiskās prasmes profesijā: informācijas vākšanas metodes žurnālistikā, ziņu žurnālistika, 
radio  un  televīzijas  žurnālistika,  tiešsaistes  (on-line)  žurnālistika,  virtuālās  telpas 
sociālpsiholoģiskie  aspekti,  sabiedriskās  attiecības,  reklāma,  publiskā  runa,  mūsdienu 
informācijas tehnoloģijas, multimediji u.c.

6.2. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām

Studiju programma “Mediju studijas un žurnālistika” ir izstrādāta, analizējot ne vien Latvijas 
augstskolās  īstenojamās  akadēmiskās  studiju  programmas,  bet  arī  izmantojot  Skandināvijas, 
Baltijas,  Lielbritānijas un citu Eiropas  Savienības augstskolās piedāvātas  žurnālistiku,  mediju  un 
komunikācijas  studiju  programmas.  Studiju  programma  izstrādāta,  sadarbojoties  ar  vadošiem 
Latvijas mediju un žurnālistikas jomas speciālistiem.  Programmas izstrādes gaitā analizēts  darba 
tirgus pieprasījums, analizētas Latvijas augstskolās realizētās akadēmiskās un profesionālās studiju 
programmas mediju un žurnālistikas nozarē, kā arī publikācijas nozares akadēmiskos izdevumos un 
pētījumi  par  nozares  attīstību  (piemēram,  “European Journal  of  Communication”,  “Journalism”, 
“Media, Culture and Society” un “New Media and Society”).

Studiju  programmas  salīdzinājumam  ar  Eiropas  Savienības  valstu  līdzīgām  studiju 
programmām  izvēlētas  Latvijas,  Baltijas  un  Lielbritānijas  valstu  augstskolas.  (skat.  8.tabulu). 
Programmu  salīdzināšanai  pakļauti  obligāti  apgūstamie  studiju  kursi.  Salīdzināšanai  izmantota 
ECTS sistēma, izņemot Rīgas Stradiņa Universitātes programmu.

15



8.tabula.  Eiropas  un  Latvijas  augstskolu  žurnālistikas,  mediju  un  komunikācijas  studiju 
programmu salīdzinājums
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ECTS 240 180 180 180 180

Mediji un žurnālistika 51 39 31 75 75

Komunikācija 15 48 28 10 18

Jaunie mediji, t.s.k., jauno mediju žurnālistika 18 3 8 10 9

Modernās  informācijas  un  komunikācijas 
tehnoloģijas.

12 0 3 nav nav

Pētījumi, projekti 18 6 3 nav 3

Bakalaura darbs vai bakalaura darbs 18 15 20 20 9

Prakse 39 9 2 nav nav

Studiju ilgums 4 3 3 3 3
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Atšķirībā no analizētājām Latvijas un ārvalstu žurnālistikas, mediju un komunikācijas studiju 
programmām  Vidzemes  Augstskolas  studiju  programma  “Mediju  studijas  un  žurnālistika”  ilgst 
četrus gadus un ietver vairāk kredītpunktu, kas skaidrojums ar Vidzemes Augstskolas izstrādātās 
studiju  programmas  profesionālo  orientāciju.  Studiju  programmā  vairāk  laika  atvēlēts  žurnālista 
praktisko iemaņu veidošanai darbā mediju institūcijās, kas galvenokārt izpaužas kā prakse mediju 
organizācijās,  kā  arī  augstskolas  nodrošinātajās  praktiskajās  nodarbībās.  Vairāk  ir  patstāvīgi 
veicamo pētniecisko darbu (gada projekti, bakalaura darbs). 

Latvijas Universitātē žurnālistika un mediju studijas tiek apgūtas akadēmiskās komunikācijas 
zinātnes  programmas  ietvaros  un  tā  vairāk  orientēta  uz  komunikācijas  teorijas  jautājumiem. 
Žurnālistiku  šeit  piedāvāts  apgūt  kā  vienu  no  izvēles  moduļiem  otrajā  un  trešajā  studiju  gadā. 
Pārējās izvēles ir  sabiedrisko attiecību modulis  un reklāmas modulis.  Kopumā programmā īpaša 
uzmanība  veltīta  komunikācijas  procesu  teorētiskajiem  skaidrojumiem.  Programmā  iekļauta  arī 
prakse,  tomēr,  salīdzinot  ar  Vidzemes  augstskolas  studiju  programmu  “Mediju  studijas  un 
žurnālistika”, ievērojami mazākā apjomā. 

Līdzīgi kā Latvijas Universitātē arī Rīgas Stradiņa universitātes programma “Žurnālistika” 
piedāvā  akadēmisko  izglītību  komunikācijas  zinātnē,  tomēr  šeit  blakus  komunikācijas  procesu 
teorijas jautājumiem līdzvērtīgā apjomā iekļauti studiju kursi, kas pievēršas žurnālistikas teorijai un 
praksei. 

Kārdifas universitātes (Lielbritānija) Žurnālistikas, filmu un mediju programma ir orientēta 
uz  mediju  un  žurnālistikas  teoriju  izmantojumu  plašāku  sabiedrības  procesu  analīzē,  mazāk 
uzmanības  veltot  žurnālistikas  praktisko  iemaņu  apgūšanai.  Programmā  iekļautie  studiju  kursi 
skaidro mediju un kultūras industriju lomu un ietekmi uz mūsdienu sabiedrību. 

Tallinas universitātes (Igaunija) Mediju programma līdzās sabiedriskajām attiecībām piedāvā 
apgūt mediju studijas, īpašu uzmanību pievēršot audiovizuālajiem medijiem. Programma vienlīdz 
daudz  uzmanības  atvēlējusi  teorijas  un  prakses  jautājumiem.  Atšķirībā  no  iepriekš  analizētajām 
programmām Tallinas universitātes salīdzināšanai pakļautā programma piedāvā vairākus kursus, kas 
nodrošina zināšanas un prasmes jauno mediju žurnālistikā. Programmā iekļauti kursi “Jaunie mediji 
un sabiedrība”, “Datorizētā žurnālistika”, “Multimediju darbnīca” un citi. 

Līdzīgi  kā  iepriekš  aplūkotajās  programmās,  Vidzemes  Augstskolas  studiju  programma 
“Mediju  studijas  un  žurnālistika”  piedāvā  apgūt  nozares  teorētiskos  pamatkursus,  kas  visbiežāk 
ietver ievadu mediju un komunikācijas studiju teorijā, mediju pētniecības metodes, mediju ētiskās 
un  juridiskās  uzraudzības  aspektus,  mediju  vadības  un  ekonomikas  principus,  mediju  un 
komunikācijas  vēsturi,  u.c.  Līdzīgi  bieži  sastopami  žurnālistikas  prakses kursi,  kas aptver radio, 
televīzijas  un  preses  žurnālistiku.  Tomēr,  atšķirībā  no  analizētajām  programmām,  Vidzemes 
Augstskolas  studiju  programma  “Mediju  studijas  un  žurnālistika”  būtisku  lomu  ir  atvēlējusi 
zināšanu un prasmju attīstībai  darbam ar mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. 
Studiju programmā iekļauti vairāki kursi, kas gan attīsta žurnālistikas prasmes darbam mūsdienu 
informācijas vidē, gan skaidro jauno mediju ietekmi uz plašākiem sabiedrības procesiem. 

Vidzemes  Augstskolas  studiju  programma  “Mediju  studijas  un  žurnālistika”  dod iespēju 
apgūt pilnu profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un iegūt žurnālista kvalifikāciju. 
Programma  sagatavo  žurnālistus,  kas  var  specializēties  darbam  gan  tradicionālo  mediju 
organizācijās  (radio,  televīzija,  drukātie  mediji),  gan  tiešsaistes  (on-line)  mediju  organizācijās. 
Plānotajās  studijās  tiks  akcentēti  mediju  producēšanas,  satura  un  uztveres  aspekti,  tostarp 
žurnālistikas ētiskais  un juridiskais  regulējums,  mediju vadības un ekonomikas principi,  Latvijas 
mediju  vides  attīstība,  kā  arī  būtiska  loma  veltīta  jauno  mediju  komunikācijas  un  tehnoloģijas 
aspektiem.  Šajās  studijās  svarīga  ir  arī  vadības,  ekonomikas,  sabiedrības  pārvaldes,  sociālās 
psiholoģijas u.c. zināšanu izmantošana, kas ļaus nākamajiem žurnālistiem labāk izprast gan indivīda, 
gan  grupas,  gan  sabiedrības  funkcionēšanas  mehānismus  un  to  savstarpējo  mijiedarbību  un 
integrāciju. 
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Neatsakoties  no  pietiekami  plašas  teorētisko  zinību  apgūšanas,  uzsvars  tiek  likts  uz  šo 
zināšanu lietišķajiem aspektiem un uz studentu spēju un iemaņu veidošanu šīs zināšanas pielietot 
praktiski.  Šādu  pieeju  nosaka  Vidzemes  Augstskolas  viens  no  pamatuzdevumiem  –  sekmēt 
Vidzemes  reģiona  attīstību  ar  augsti  kvalificētu  kadru  sagatavošanas  starpniecību.  Tas  nosaka 
nepieciešamību sniegt studentiem augstāko profesionālo izglītību.

6.3 Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts un Vidzemes reģiona interešu viedokļa 
Žurnālistikas un mediju nozare Latvijā pēdējos gados ir piedzīvojusi straujas izmaiņas un 

turpina  attīstīties.  Būtisku  lomu  mediju  nozares  attīstībā  ieņem  modernās  informācijas  un 
komunikācijas tehnoloģijas, kas maina ne tikai informācijas piegādes veidu, bet arī pašu ziņojuma 
saturu,  kas savukārt  mudina  tradicionālo  mediju  organizācijas  meklēt  jaunus veidus  kā vislabāk 
atbildēt uz jaunajiem izaicinājumiem.

Mediju nozarei attīstoties, mediju organizācijas arvien lielāku uzmanību pievērš profesionāli 
sagatavotiem mediju  darbiniekiem,  kam ir  zināšanas  un prasmes darbam mūsdienu informācijas 
vidē. Žurnālistikas un mediju jomā paveras plašs darba lauks, īpaši ņemot vērā, ka mediju nozari 
blakus  tradicionālajiem medijiem turpina  papildināt  jaunie  mediji.  Studiju  programmas  “Mediju 
studijas un žurnālistika” absolventiem tas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū un pašiem būt par 
aktīviem nozares veidotājiem un attīstītājiem.

Pašlaik  vairākas  Latvijas  augstākās  izglītības  iestādes  piedāvā  žurnālistikas,  mediju  un 
komunikācijas  studiju  programmas,  tomēr  Vidzemes  Augstskolas  studiju  programma  “Mediju 
studijas  un žurnālistika”  būs  pirmā Latvijā,  kas  īpašu uzmanību  pievērš  jauno mediju  studijām. 
Programmā plaša uzmanība ir pievērsta jauno mediju teorētiskajiem skaidrojumiem, kā arī praktisko 
iemaņu  veidošanai  žurnālistikas  satura  veidošanai,  izmantojot  modernās  informācijas  un 
komunikācijas  tehnoloģijas.  Studiju  programmas  „Mediju studijas  un žurnālistika”  un tās  tālāka 
attīstība  veicinās  šīs  nozares  attīstību  Latvijā  un  Vidzemes  reģionā,  tādējādi  stiprinot  mediju 
organizācijas un nodrošinot sabiedrību ar kvalitatīvāku žurnālistiku, kas savukārt spēlē būtisku lomu 
demokrātiskas sabiedrības attīstībā. 

6.4.Darba devēju viedoklis
Lai  nodrošinātu  studiju  programmas  atbilstību  darba  tirgus  prasībām,  studiju  programma 

“Mediju  studijas  un  žurnālistika”  uztur  atgriezenisko  saikni  ar  nozares  darba  devējiem. 
Visizsmeļošākais  darba  devēju  vērtējums  par  studentu  prasmēm,  kompetencēm  un  nozarē 
nepieciešamajām zināšanām tiek  iegūts  studiju  prakšu ietvaros,  izvērtējot  prakšu atsauksmes  un 
novērtējuma  anketas.  Darba  devējiem  ir  iespēja  sniegt  atgriezenisko  saikni  par  studentu 
teorētiskajām  zināšanām  un  to  pielietojumu  praksē,  par  attieksmi  pret  veicamo  darbu,  spēju 
sadarboties un darbu komandā,  lēmumu pieņemšanas spējām, atbildības izjūtu, patstāvību,  darba 
plānošanu, komunikabilitāti, iniciatīvu, spēju argumentēt, spējām apstrādāt informāciju u.c. Tāpat 
darba devēji sniedz priekšlikumus par studiju programmas satura pilnveidošanas iespējām. Darba 
devēji studiju praksi bieži vien izmanto jaunu darbinieku rekrutēšanai.  Par studentu kvalifikāciju 
liecina  ilgstoša  sadarbība  ar  ļoti  daudzām prakses  organizācijām,  un  daudzas  institūcijas  izrāda 
iniciatīvu, aicinot studentus praksē un piedāvājot darbu. 

7.Studējošie

7.1. Studējošie, imatrikulēto skaits un absolventu skaits
Studiju programmā „Mediju studijas un žurnālistika” 2007./2008. akadēmiskajā gadā tika 

uzņemti 30 studenti, konkurss uz vienu budžeta vietu bija 7,14 pretendenti un vidēji konkurss – 2,66 
pretendenti. Savukārt, 2008./2009.akadēmiskajā gadā tika uzņemti 30 studenti, konkurss uz vienu 
budžeta studiju vietu bija 8,3 pretendenti un vidēji konkurss – 2,68 pretendenti. 
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Studiju programmā „Mediju studijas un žurnālistika” studē 52 studenti (21.10.2008. dati), no 
tiem 19 personas studē par budžeta līdzekļiem. 

7.2. Studentu aptauja un tās analīze
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Sociālo zinātņu fakultātes nolikums un darba līgums 

ar  pievienotu  pienākumu  sarakstu.  Viens  no  akadēmiskā  personāla  darbības  kvalitātes 
nodrošināšanas veidiem ir studējošo aptaujas. 2007./2008.akadēmiskajā gadā tās veiktas par visiem 
Sociālo zinātņu fakultātes programmu studiju kursiem. To mērķis ir, ar dialoga starp studentiem un 
docētājiem starpniecību, konstatēt problēmas un tās risināt, tā garantējot studiju kvalitātes kontroli. 

Anketā ir iekļauti jautājumi par kursa kopējo vērtējumu, kursa mērķa sasniegšanu, studiju 
organizāciju,  kursa  tematu  grūtības  pakāpi,  teorijas  un  prakses  balansu,  lekciju,  semināru  un 
patstāvīgā darba lomu, studētās literatūras lomu, nodrošinājumu ar literatūru, iespējām konsultēties 
ar docētāju, un ir iespēja brīvā formā uzrakstīt savus ieteikumus kursa uzlabošanai.  Anketas ļauj 
izvērtēt  studentu  vērtējumu  par  kursu,  tā  saturu  un  docētāja  sadarbību  ar  studentiem.  Atvērtie 
jautājumi  ļauj  studentiem izteikt  ierosinājumus,  norādīt  uz studiju  kursa docēšanas  stiprajām un 
vājajām vietām, kam pievērst papildus uzmanību. 

7.3.Absolventu aptauja 
2007.gada  maijā  tika  veikta  pēdējo  trīs  gadu  Komunikācijas  un  sabiedrisko  attiecību 

programmas. Absolventu aptauja. Anketā bija iekļauti jautājumi par studiju programmas vispārējo 
novērtējumu (iegūtās  zināšanas  un prasmes,  prakse,  akadēmiskā  personāla  kvalifikācija)  un tika 
lūgts novērtēt arī kā studiju programma ir palīdzējusi izkopt dažādas konkrētas spējas un prasmes. 
Tiklīdz pirmie absolventi beigs studijas programmā “Mediju studijas un žurnālistika”, absolventu 
aptaujas forma tiks pielāgota un izmantota arī šīs programmas absolventu situācijas noskaidrošanai. 
Pirmie programmas absolventi gaidāmi 2011. gada pavasarī.

7.4.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Lai  veicinātu  demokrātisku  akadēmisko  vidi,  studējošiem ir  iespēja  līdzdarboties  studiju 

procesa izvērtēšanā un pilnveidošanā. Studiju programmas direktors vismaz divas reizes semestrī 
tiekas  ar  studējošiem,  lai  diskutētu  par  studiju  gaitu,  iespējamām grūtībām un,  lai  dotu  iespēju 
studentiem izteikt  savu viedokli  un priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai.  Reizi akadēmiskā 
gada laikā tiek veikta studējošo aptauja par studiju procesu, savukārt aptaujas par studiju kursiem 
tiek veiktas katra kursa noslēgumā.

Vidzemes  Augstskolas  Satversme  nodrošina  studējošo  līdzdalību  Satversmes  sapulcē  un 
Senātā. Sociālo zinātņu fakultātes domē ir iekļauti divi studentu pārstāvji. Līdz ar to studējošiem ir 
iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu, saturu un 
organizāciju.  Vidzemes  Augstskolā  darbojas  studentu  pašpārvalde,  kurai  ir  iespējas  izteikt  un 
aizstāvēt studentu viedoklis Senātā un Satversmes sapulcē. ViA Akadēmiskās ētikas un Apelācijas 
nolikumi  garantē  studējošiem pārstāvniecību  Akadēmiskās  ētikas  komisijā  (ar  balsstiesībām)  un 
Apelācijas komisijā (novērotāja statuss). 

Akadēmiskā un vispārējā personāla attiecības ar studentiem balstītas uz šādiem principiem: 
godīgums, atklātība, savstarpējā uzticēšanās un koleģialitāte.

8.Studiju programmas akadēmiskais personāls

Studiju  programmas  „Mediju  studijas  un  žurnālistika”  realizācija  iesaistītā  akadēmiskā 
personāla uzskaitījums un kvalifikācija skat. 9.tabulā.
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9.tabula.  Akadēmiskā  personāla  darba  apjoms  studiju  programmā  „Mediju  studijas  un 
žurnālistika”

Docētājs Zinātniskais  vai 
akadēmiskais grāds

Amats Pamatdarbs  / 
līgumdarbs

Kursi

Ābola Signe Maģistra grāds filoloģijā vieslektors līgumdarbs Latviešu valodas kultūra (4kp)

Berķe Gunita Augstākā  izglītība 
žurnālistikā,
Maģistra  grāds  politikas 
zinātnē

vieslektore līgumdarbs Tiešsaistes  (on-line)  žurnālistika 
(4kp)
Mediju ekonomika un vadība (4kp)

Bērziņa Zane Maģistra  grāds 
komunikācijas zinātnē

docente pamatdarbs Angļu  valoda  komunikācijas 
zinātnē I un II (2kp+2kp)

Ebele Inese Maģistra  grāds  vadības 
zinātnē,  Doktorantūras 
studijas

lektore pamatdarbs Reklāma (2kp)
Cilvēkresursu vadība (2kp)
Finanšu vadība (4kp)

Galzone Beata Maģistra  grāds 
juridiskajās zinātnēs

vieslektore līgumdarbs Mediju ētika (2kp)

Jansone Dace Maģistra  grāds 
socioloģijā,
Doktorantūras  studijas 
politikas zinātnē

docente pamatdarbs Socioloģija (2kp)

Jerums Juris MBA vieslektors līgumdarbs Zināšanu pārvaldība (2kp)

Juzefovičs Jānis Augstākā  izglītība 
komunikācijas  zinātnē, 
Maģistra  grāds 
komunikācijas zinātnē

lektors pamatdarbs Ievads  mediju  studijās  un 
žurnālistikā (4kp)
Mediju tiesiskie aspekti (2kp)
Informācijas  vākšanas  metodes  
žurnālistikā (4kp)

Karaseva Agnese Maģistra  grāds  sociālajās 
zinātnēs

vieslektore līgumdarbs Ziņu žurnālistika (4 kp)

Konstante Sandra Augstākā izglītība mākslā vieslektore līgumdarbs Vizuālā komunikācija (4kp)

Ķelpe Iveta Maģistra  grāds 
psiholoģijā, 
MBA programma Briselē

lektore pamatdarbs Eiropas  Savienības  komunikācijas 
politika (2kp)
Korporatīvā komunikācija (2kp)

Liepiņa Kristīne Augstākā  izglītība 
komunikācijā  un 
sabiedriskajās attiecībās

asistente pamatdarbs Sabiedriskās attiecības (2kp)
Argumentācija  un  pārliecināšana 
(2kp)
Komunikācijas teorijas (4kp)

Ločmele Liene Maģistra  grāds 
komunikācijas zinātnē

lektore pamatdarbs Starpkultūru komunikācija (4kp)

Mudīte Maculēviča Maģistra grāds pedagoģijā vieslektore līgumdarbs Publiskā runa (2kp)

Matisone Gunta Augstākā izglītība vieslektore līgumdarbs Radio  un  televīzijas  žurnālistika 
(4kp)

Melbārde Vija Maģistra  grāds 
pedagoģijā,

docente pamatdarbs Makroekonomika (2kp)
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doktorantūras  studijas 
vadības zinātnēs

Pētersone Baiba Maģistra  grāds, 
doktorantūras studijas

lektore pamatdarbs Kvalitatīvās  pētījumu  metodes 
(2kp)

Plotkāns Aigars Maģistra  grāds 
pedagoģijā, Doktorantūras 
studijas

viesdocents līgumdarbs Mārketings (2kp)

Rūklis Kaspars Maģistra  grāds 
komunikācijas zinātnē,
Doktorantūras studijas

lektors pamatdarbs Publiskā bakalaura darbuātija (2kp)

Silkāne Vineta Augstākā  izglītība 
matemātikā,  Maģistra 
grāds  psiholoģijā, 
Doktorantūra psiholoģijā

docente pamatdarbs Virtuālās  telpas  sociālpsiholoģiskie 
aspekti (2 kp)
Pētījumu metodoloģija (4 kp)

Šķilters Jurģis Doktora grāds filozofijā viesdocents līgumdarbs Komunikatīvā semantika (2kp)

Šmitiņa Agita Maģistra  grāds 
psiholoģijā,
Doktorantūras studijas  

vieslektore līgumdarbs Sociālā psiholoģija (2kp)
Konfliktu vadība (2kp)

Stūre Ieva Maģistra  grāds  sociālajās 
zinātnēs,  Doktorantūras 
studijas

lektore pamatdarbs Jauno mediju teorijas (4kp)
Informācijas  sabiedrības  teorijas 
(4kp)

Valtenbergs 
Visvaldis

Maģistra  grāds  politikas 
zinātnē,  Doktorantūras 
studijas politikas zinātnē

lektors pamatdarbs Sabiedrības pārvalde (4kp)
Jaunie mediji un politika (2kp)

Vārna Agris Maģistra grāds pedagoģijā docents pamatdarbs Mūsdienu informācijas tehnoloģijas 
(4kp)

Vīksna Valdis Augstākā  izglītība 
radioinženierijā,  Maģistra 
grāds skolvadībā

lektors pamatdarbs Datorzinības (2kp)
Multimediji (4kp)

Zunde Ansis Maģistra grāds filozofijā viesdocents līgumdarbs Filozofija (4kp)

Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 27 docētāji (t.sk. pieci docenti, astoņi lektori, viens 
asistents,  trīs  viesdocenti,  desmit  vieslektori).  Lai  uzlabotu  teorijas  sasaisti  ar  praksi,  atsevišķu 
kursu, galvenokārt ierobežotās izvēles kursu lasīšanai, tiek piesaistīti nozares profesionāļi un 74% 
no obligātajiem studiju kursiem nodrošina pamatdarbā strādājošie. 

Pieciem docētājiem ir  doktora  grāds,  20 – maģistra  grāds,  viens  docētājs  ir  ar  augstāko 
izglītību. Pieci docētāji studē doktorantūrā vai strādā pie disertācijas izstrādes. Tā kā kopš 2006.gada 
rudens Latvijā pirmo reizi ir atvērtā doktorantūras studiju programma komunikācijas zinātnē (LU), 
tad līdz ar to docētājiem pirmo reizi paveras iespēja doktora līmeņa studijām specialitātē Latvijā. Ir 
izstrādāts docētāju zinātnisko grādu iegūšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas plāns tuvākajiem 
gadiem: ar IZM atbalstu no 2007.gada rudens studijas komunikācijas zinātnes doktorantūrā uzsāka 
divi  ViA docētāji,  divi  docētāji  doktorantūras  studijas  plāno  uzsākt  ārvalstu  universitātēs,  ViA 
vadība izveidojusi atbalsta programmu docētājiem, lai varētu pabeigt iesāktās doktorantūras studijas 
un sekmīgi aizstāvēt disertācijas.
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Tā  kā  studiju  programma  “Mediju  studijas  un  žurnālistika”  ir  profesionālā  bakalaura 
programma un tās mērķis  ir  sagatavot  mūsdienīgi  izglītotus,  augsti  kvalificētus,  kompetentus  un 
konkurētspējīgus  sabiedrisko attiecību  vadītājus,  tad īpaša nozīme ir  arī  docētāju profesionālajai 
darba  pieredzei  un  kvalifikācijai.  Daudzi  docētāji  ir  augsta  līmeņa  profesionāļi  savā  nozarē  un 
studenti  ļoti  augsti  vērtē  iespēju  apgūt  profesionālās  prasmes  un  kompetences  tieši  nozares 
speciālistu  vadībā.  Īpaši  nozīmīgi tas ir vairākos praktiskākas ievirzes kursos, piem.,  sabiedrisko 
attiecību  prakse,  projektu  vadība,  žurnālistikas  pamati  un  tehnikas,  rakstītā  komunikācija,  runas 
komunikācija, korporatīvās sabiedriskās attiecības, komunikācijas treniņš u.c.

Akadēmiskā personāla atlasē studiju programma “Mediju studijas un žurnālistika” orientējas 
uz speciālistiem, kuri ir ieguvuši atbilstošu akadēmisko izglītību Latvijā un/vai ārpus tās un kuri ir 
izrādījuši nopietnu interesi par akadēmisko karjeru, kā arī kuriem ir praktiska darba pieredze nozarē. 
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa atbalsta docētāju kvalifikācijas celšanu, piedaloties 
pētnieciskos projektos, docētāju apmaiņā un citos pasākumos, kas vērsti uz profesionālo pilnveidi. 
Pēdējos  gados  arvien  vairāk  tiek  piesaistīti  ViA absolventi,  kuri  ieguvuši  maģistra  izglītību  un 
paralēli  profesionālai  darbībai  izrādījuši  interesi  par  akadēmisko  darbu.  Tādējādi  ilgtermiņā 
iespējams  veidot  jaunu  un  lojālu  akadēmiskā  personāla  paaudzi.  Piemēram,  2008./2009. 
akadēmiskajā gadā plānots programmas ietvaros piesaistīt ViA absolventi, kura šobrīd doktorantūrā 
(University  of  Georgia  (ASV))  studē  sabiedriskās  attiecības.  Augstskolas  ietvaros  ir  izstrādāts 
mehānisms (Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos ViA), kas paredz kārtību, kādā docētāji 
tiek izvērtēti ievēlēšanas sešu gadu periodā, un ietver gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus rādītājus. 
Izvirzītie  kritēriji  ietver  zinātniskas  publikācijas,  dalību konferencēs,  metodisko,  pedagoģisko un 
organizatorisko darbu. Ir izveidota arī atbalsta sistēma docētāju kvalifikācijas celšanai (piemēram, 
Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums akadēmiskās kvalifikācijas un zinātniskās pētniecības 
veicināšanai). 

Pētniecisko darbu veic visi studiju programmā “Mediju studijas un žurnālistika” strādājošie 
pilna laika docētāji, iesaistot arī studentus. Vairāki docētāji ir iesaistīti dažādos lietišķos pētījumos 
un  projektos.  Galvenie  docētāju  pētniecības  virzieni  ir  jauno  mediju  attīstība,  mediju  saturs  un 
nozīme, mediju loma divvalodu vidē Latvijā, informācijas pārvaldība, mediju loma (dienaskārtības 
veidošanā,  sabiedrības  integrācijā  u.c.),  organizāciju  komunikācija  un  organizāciju  psiholoģija, 
līderība,  reputācija  un  tēls,  argumentācija  un  pārliecināšana,  starpkultūru  komunikācija,  krīžu 
komunikācija,  politiskā komunikācija un politiskais  mārketings.  Vairāki docētāji  aktīvi  stādā pie 
studiju metodiskiem jautājumiem. Tomēr docētāju zinātniski pētnieciskā darbība varētu būt daudz 
aktīvāka, tādēļ nākamiem gadiem kā īpaša prioritāte izvirzīta publikāciju skaita palielināšana tieši 
komunikācijas nozarē.

Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība zinātniskās un profesionālās konferencēs 
gan Latvijā, gan ārvalstīs,  radošie komandējumi pie radniecīgu specialitāšu kolēģiem, stažēšanās 
ārvalstīs, sadarbība ar mediju, valsts un pašvaldību organizācijām, docētāju līdzdarbošanās dažādu 
projektu izstrādē. Piemēram:

1. NORDPLUS  NEIGHBOR  programmas  ietvaros  docētāji  piedalījušies  projektā  “Mediju 
konverģence  un  žurnālistika:  Ziemeļu-Baltijas-Krievijas  sadarbības  attīstība  jauno mediju 
žurnālistikas  studiju  ietvaros”,  lai  sadarbībā  ar  Tamperes  universitāti,  Tartu  Universitāti, 
Vitautas  Magnusa  universitāti,  Dānijas  Žurnālistikas  skolu,  Viduszviedrijas  Universitāti, 
Sank-Pēterburgas  Universitāti,  Vidzemes  Augstskolu,  Gimlekollen  Žurnālistikas  un 
komunikācijas skolu izstrādātu studiju moduli on-line žurnālistikā.

2. ĪUMSILS  iniciētā  un  finansētā  pētījuma  “Jaunatnes  politiskā  līdzdalība  pašvaldību 
vēlēšanās” ietvaros analizēta grozījumu Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes 
vēlēšanu likuma 8.pantā ietekme uz jaunatnes politisko līdzdalību.

3. Ar ESF atbalstu tiek realizēta Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze (Id. 
Nr.  VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2./0021/2)  un  plānots  izstrādāt  arī  rekomendējošu 
ziņojumu, kas izmantojams politikas plānošanas dokumentu tapšanā.
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4. Eiropas  integrācijas  (Nr.  05/00S9  A/5641,  EU  Jean  Monnet  Activities,  Jean  Monnet 
Modules) projekta ietvaros  izstrādāts  kurss par Eiropas integrācijas tēmu politoloģijas un 
komunikācijas studentiem. 

5. Ar ESF atbalstu realizēts projekts, kura ietvaros organizēti semināri par studiju programmas 
izvēli  (3.2.7.2.  Aktivitāte  VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3272/0090/0122),  lai  vidusskolēniem 
palīdzētu  karjeras  izvēlē  un  tādējādi  samazinātu  to  studentu  skaitu,  kas  maina  studiju 
programmas vai “atbirst”.

6. Ar ESF atbalstu  realizēts  projekts  „Pedagogu prasmju paaugstināšana  skolēnu patstāvīgo 
darbu  vadīšanai”  (Id.  Nr.  VPD1/  ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./01080/0122),  kura  ietvaros 
organizēti mācību kursi, lai paaugstinātu sociālo zinātņu pedagogu kompetenci darbam ar 
skolēnu pētnieciskajiem darbiem, un sagatavota pedagogu tālākizglītības kursu programma.

7. Daži  docētāji  projektu  ietvaros  piedalās  jaunu  studiju  kursu  izstrādē  maģistra  studiju 
programmā „Sociotehnisku sistēmu inženierija” (Competence Network for Introduction of 
Modern  ICTE  Technologies  in  Vocational  Learning  in  Social  Systems  Simulation  and 
Research;  Leonardo  da  Vinci,  Id.  Nr.  LV  /  04  /  B/F/PP/  -  172.00)  un  Informācijas 
tehnoloģiju profesionālās bakalaura programmas sagatavošanā e-vidē.

Akadēmiskā personāla pienākums ir realizēt savos kursos uzskaitītās studiju formas, nodrošināt 
zināšanu  un  prasmju  adekvātu  izvērtēšanu,  veikt  metodisko  un  zinātnisko  darbu,  kā  arī  vadīt 
studējošo praksi un bakalaura darbus.

Personāla  atlasē Sociālo zinātņu fakultāte  orientējas uz cilvēkiem, kuri  ir  ieguvuši  atbilstošu 
akadēmisko izglītību Latvijā un/vai ārpus tās un kuri ir izrādījuši nopietnu interesi par akadēmisko 
karjeru.  Sociālo zinātņu fakultāte atbalsta docētāju kvalifikācijas celšanu, piedaloties pētnieciskos 
projektos, docētāju apmaiņā un citos pasākumos, kas vērsti uz profesionālo pilnveidi. Pēdējos gados 
arvien  vairāk  tiek  piesaistīti  ViA  absolventi,  kuri  ieguvuši  maģistra  izglītību  un  paralēli 
profesionālai darbībai izrādījuši interesi par akadēmisko darbu. Tādējādi ilgtermiņa iespējams veidot 
jaunu un  lojālu  akadēmiskā  personāla  paaudzi.  Īpašu  uzmanību  plānots  pievērst  jaunu docētāju 
piesaistei  darbam studiju programmā “Mediju studijas un žurnālistika”,  kas varētu papildināt jau 
esošo nodaļas docētāju korpusu. Studiju programmā tiks piesaistīti arī ārvalstu augstskolu docētāji, 
jo on-line žurnālistika un multimediji ir Latvijā samērā jauna joma.

Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, 
radošie  komandējumi  pie  radniecīgu  specialitāšu  kolēģiem,  sadarbība  ar  sabiedrisko  attiecību 
firmām, valsts un pašvaldību organizācijām, docētāju līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādē. 

9.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Vidzemes  Augstskola  ir  neliela  reģionālā  augstskola,  kas realizē  13 studiju  programmas, 
kurās pašlaik studē 805 pilna laika un 458 nepilna laika studenti un 161 maģistrants. Augstskolai 
nav  mērķtiecīgi  sadalīt  materiāli  tehnisko  bāzi  un  finansu  līdzekļus  atsevišķi  katrai  studiju 
programmai.  Pašreizējā  studiju  bāze  ir  23  auditorijas  (kopējā  platība  1490 m2.),  t.sk.  3  datoru 
auditorijas ar 90 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m2.), IT elektrotehnikas laboratorija un 
tulkošanas  auditorija  ar  12  datoriem.  Visi  datori  ir  saslēgti  kopējā  tīklā,  kas  nodrošina  vienotu 
informācijas apritinu ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. 
Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), 
kurās  studenti  var  gatavoties  nodarbībām,  kā  arī  veikt  grupu  darbu.  Pēc  renovācijas  darbiem 
augstskolas ēkā Cēsu ielā 4 tika iegūtas papildus 5 auditorijas, 2 laboratorijas  un 1 semināru telpa, 
konferenču zāle 230 vietām, plašāka bibliotēka,  arī garderobe – kopējā platība augstskolai 2085 m² 
un 2100 m² platībā Valmieras integrētās bibliotēkas telpas.

Studiju  programmā  paredzēts  uzņemt  studentus  par  valsts  budžeta,  fizisko  un juridisko 
personu  līdzekļiem.  Vidzemes  Augstskolas  budžeta  ienākumu  daļu  galvenokārt  veido  šādi 
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finansējuma avoti: valsts budžeta dotācija  56.2 %, jeb 1098187 Ls; studiju maksa  36.7%, 717998 
Ls;  pārējie  augstskolas  ieņēmumi  7.1%.  147000  Ls.  Studiju  maksas  apjomu  ik  gadus  nosaka 
Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar valstī noteiktajām studiju izmaksām.

Mediju studiju un žurnālistikas studiju programmas nodrošinājumam literatūra tiek iepirkta 
ik gadu kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Pašreiz Valmieras integrētās bibliotēkas, kuras sastāvā ietilpst arī 
Vidzemes Augstskolas bibliotēka, kopējā fondā ir ap 19 400 grāmatu. Grāmatas ir angļu (apm. 53% 
no  bibliotēkas  grāmatu  fonda),  latviešu,  vācu,  krievu,  zviedru,  norvēģu,  somu  u.c.  valodās 
Bibliotēkā  ir  izveidots  elektroniskais  katalogs  (IT  Alise),  automatizēta  lasītāju  apkalpošana,  ir 
Interneta pieslēgums un iespēja izmantot datorus. 

ViA bibliotēka  abonē ap  50  centrālos  Latvijas  preses  izdevumus.  Tiek  izmantotas  pilnu 
tekstu bāzes EBSCO (kur no 2003. gada ir atsevišķa apakšbāze “Communication and Mass Media 
Complete”  ar  vairāk  nekā  200  nosaukumu  nozares  žurnālu  ar  pilniem  tekstiem),  EMERALD, 
Springer Link, SAGE Journals Online, nozare.lv, LETAs Arhīvs, BNS, www.eiropa.lv (tūrisma datu 
bāze),  Dienas  Bizness,  LURSOFT  laikrakstu  bibliotēka,  kā  arī  Latvijas  Vēstnesis  un  NAIS 
(Normatīvo  aktu  Informatīvā  sistēma).  ViA  bibliotēka  piedalās  valsts  aģentūras  „Kultūras 
informācijas sistēmas” piedāvātajos dažādu pilnteksta datu bāzu izmēģinājumos. 2003. gadā ViA 
bibliotēka ieguva Pasaules Tūrisma Organizācijas depozītbibliotēkas statusu. 2005. gada pavasarī 
ViA bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 

Datu bāzes ir reģistrētas pēc IP numuriem un ir pieejamas no visiem datoriem augstskolas 
ēkās  Cēsu  ielā  4  un  Tērbatas  ielā  10,  kā  arī  studentu  kopmītnēs.  Studentiem  ir  pieejami  arī 
starpbibliotēku abonementa pakalpojumi.

10.tabula. Studiju programmas „Mediju studijas un žurnālistika” nodrošinājums ar studijām 
nepieciešamo literatūru (uz 30.06.2008.) 

Nozare (pēc UDK) Nosaukumi Eksemplāri

Masu komunikācija 52 80

Žurnālistika 48 133

Reklāma 41 69

Mārketings, pārdošana 183 406

Sabiedriskās attiecības 94 249

Organizāciju komunikācija, cilvēkresursi 49 118

Psiholoģija 463 665

Socioloģija 70 72

Filozofija, filozofijas vēsture 113 165

Statistikas teorija 660 858

Sabiedrisko zinātņu teorija un metode 67 113

Projektu vadība 61 93

Publicitāte 106 150

kopā 2007 3171
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10.Ārējie sakari

10.1.Sadarbība ar darba devējiem 
Studentu  studiju  prakses  dažādos  medijos  ir  galvenais  veids,  kādā  notiek  sadarbība  ar 

potenciālajiem darba  devējiem.  Prakses  ilgums  ir  4-8  nedēļas  katru  gadu.  ViA Sociālo  zinātņu 
fakultātei ir noslēgti līgumi ar vairākām institūcijām par sadarbību mācību prakses nodrošināšanā.

Prakses  gaitā  students  sagatavo  prakses  atskaiti  un  prakses  vadītājs  sniedz  rakstisku 
atsauksmi  no  prakses  vietas  (atsauksme  aptver  prakses  laikā  veikto  uzdevumu  un  pienākumu 
novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Prakšu atskaites ir sakārtotas mapēs un glabājas Sociālo 
zinātņu  fakultātē.  Lielākā  daļa  prakšu  vadītāju  ir  pozitīvi  novērtējuši  Sociālo  zinātņu  fakultātes 
studentu darbu prakšu laikā. Daudzas institūcijas labprāt atkārtoti piedāvā prakses vietas fakultātes 
studentiem,  kā  arī  vairākas  institūcijas  ir  piedāvājušas  pastāvīgu  darbu  fakultātes  vecāko  kursu 
studentiem un absolventiem.  Studiju prakses tiek organizētas ne tikai  Latvijā,  bet arī citu valstu 
institūcijās, izmantojot Leonardo da Vinci programmas iespējas. 

Sadarbībā ar darba devējiem notiek arī Valsts pārbaudījumu ietvars. Vismaz 50% no valsts 
pārbaudījumu komisijas sastāva ir nozares profesionāļi.  Sadarbības partneriem ir iespēja piedāvāt 
studentu pētniecības darbu izstrādei aktuālus nozares tematus, piedalīties studentu pētniecības darbu 
un projektu konsultēšanā un izvērtēšanā.  Vēl viena no nozīmīgām sadarbības formām ir nozares 
profesionāļu vieslekcijas studiju kursu ietvaros. 

Kā nozīmīgākie  sadarbības  partneri  ir  minami:  Nacionālā  ziņu  aģentūra  LETA,  Latvijas 
Radio Ziņu dienests, Valmieras TV, Radio SWH Valmieras studija, laikraksts “Liesma”, laikraksts 
“Druva” u.c. 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Sociālo  zinātņu fakultāte  atbalsta  studentu iniciatīvu  iegūt  daļu izglītības  ārzemēs  un tur 

iegūtos  kredītpunktus  ieskaitīt  studenta  izglītības  kvalifikācijā.  Ir  noslēgti  15  Socrates/Erasmus 
līgumi  par  Sociālo  zinātņu  fakultātes  studentu  un  docētāju  apmaiņu.  Ar  septiņām augstskolām 
izveidojusies ļoti laba sadarbība. 

Sociālo zinātņu fakultātes studentiem Socrates/Erasmus, kā arī citu programmu ietvaros ir 
iespēja studēt ārvalstīs līdz 6 mēnešiem. 2005./2006.akadēmiskajā gadā 17 tagadējās Sociālo zinātņu 
fakultātes studenti ir mācījušies ārvalstu augstskolās vismaz vienu semestri un 6 – bijuši praksē citu 
valstu  institūcijās.  2006./2007.akadēmiskajā  gadā  ārvalstu  augstskolās  studējuši  15  tagadējās 
fakultātes studenti, bet praksē bijis viens.

Mobilitātes  programmu  ietvaros  Vidzemes  Augstskolā  Sociālo  zinātņu  fakultātes  kursus 
apgūst  ārvalstu  studenti  (2006./2007.ak.gada  1.semestrī  7  studenti  no  Zviedrijas,  Polijas, 
Kirgizstānas; 2.semestrī „Starpkultūru komunikācijas” kursu apguva 14 ārvalstu studenti).

Aktīvāka  kļūst  arī  docētāju  mobilitāte.  2005./2006.  akadēmiskajā  gadā  vieslekcijas 
Vidzemes  Augstskolā  sniedza  J.Lehtonens  no  Juvaskilas  Universitātes  Somijā.  2006./2007. 
akadēmiskajā  gadā  Socrates/Erasmus  ietvaros  ārvalstu  universitātes  pieredzes  apmaiņā  ar 
vieslekcijām bijuši trīs KSA docētāji (Kaspars Rūklis – Porto Universitāte, Inga Latkovska – Tartu 
Universitāte,  Iveta  Ķelpe  –  Karlstades  Universitāte).  2007./2008.  akadēmiskajā  gadā  Fulbraita 
akadēmiskās mobilitātes ietvaros intensīvo studiju kursu on-line žurnālistikā lasīja Šovns Makintošs. 
Savukārt viens docētājs devās mobilitātē ar vieslekcijām (Kaspars Rūklis – Pizas Universitāte Itālijā 
un  Porto Universitāte  Portugālē)  un vien  docētāja  devās  pieredzes  apmaiņā  (  Liene  Ločmele  – 
Koventrijas Universitāte Lielbritānijā un Kauņas koledža Lietuvā).

Laikā  no  2003.gada  līdz  2006.gadam augustam Gunita  Berķe  un  Visvaldis  Valtenbergs 
piedalījušies  Nordplus  atbalstītajā  programmā  “Mediju  konverģence  un  žurnālistika:  Ziemeļu-
Baltijas-Krievijas  sadarbības  attīstība  jauno  mediju  žurnālistikas  studiju  ietvaros”  un  projekta 
ietvaros izstrādājuši tiešsaistes žurnālistikas studiju moduli.
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Fakultātes docētāja Kaspara Rūkļa vadībā divas reizes, 2007. un 2008. gada vasarās, tikusi 
organizēta devītā un desmitā Baltijas Starptautiskā vasaras skola. Tās temats 2007. gada augustā bija 
veltīts  komunikācijas  nākotnei  un  jaunajiem  medijiem.  Divu  nedēļu  laikā  16  žurnālistikas, 
sabiedrisko attiecību un jauno mediju eksperti no 8 pasaules valstīm dalījās profesionālajā pieredzē 
ar 28 vasaras skolas dalībniekiem no 11 valstīm. Savukārt, 2008. gada vasarā vasaras skolas temats 
bija veltīts komunikācijas, integrācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumiem. Lai iepazīstinātu 
vasaras skolas dalībniekus ar sabiedrības integrācijas jautājumiem, atsevišķas izbraukuma sesijas 
tika  rīkotas  arī  Daugavpilī,  Narvā  (Igaunija)  un  Zarasai  (Lietuva).  Šoreiz  dalībnieki  bija  32 
žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, jauno mediju, masu komunikācijas un citu jomu interesenti no 
15 valstīm. Baltijas Starptautiskās vasaras skolas rīkošanā aktīvi iesaistās Sociālo zinātņu fakultātes 
studenti,  kuriem  arī  ir  iespēja  kopā  ar  dalībniekiem  no  ārvalstīm  papildināt  savas  zināšanas 
multikulturālā vidē.

Sociālo  zinātņu  fakultātes  docētāji  2009.  gada  vasarā  rīkos  arī  vienpadsmito  Baltijas 
Starptautisko vasaras skolu, kas būs veltīta starpkultūru komunikācijas jautājumiem dažādās jomās, 
tostarp,  žurnālistikā,  akcentējot  Baltijas  unikālo  pieredzi  un  zināšanas,  kas  radušās,  vēsturiski 
atrodoties krustcelēs starp rietumiem un austrumiem.

11.Studiju programmas attīstības plāns

Studiju programmas „Mediju studijas un žurnālistika” attīstības plāns turpmākajiem gadiem izriet no 
Vidzemes  Augstskolas  stratēģijas.  Mērķis ir  šīs  studiju  programmas  kā  kvalitatīvas  augstākās 
profesionālās  izglītības  studiju  programmas  attīstība,  piedāvājot  konkurētspējīgu  augstāko 
profesionālo izglītību žurnālistikā un veicināt studiju programmas tālāko virzību atbilstoši sociāli 
ekonomiskai,  tirgus  un  tehnoloģiju  attīstībai.  Studiju  programmas  darbība  un  attīstības  plāns  ir 
pakārtoti šim mērķim. 

11.tabula. Studiju programmas attīstības plāns

Studiju  programmas  pilnveides  virzieni  un  veicamie 
pasākumi

Atbildīgais Termiņš

Studiju  programmas  mērķis,  saturs  un  akadēmiskais 
darbs

Pēc  studentu  uzņemšanas  ar  studentiem  un  docētājiem 
precizēt mērķu izpildi pa studiju posmiem

Studiju 
programmas 
direktors

10.2008.

Analizēt  pieprasījuma  izmaiņas  mediju  darba  tirgū  un 
atbilstoši  tam koriģēt  studiju  programmu,  tās  mērķus  un 
saturu

Studiju 
programmas 
direktors

Katru gadu

Pēc grupas nokomplektēšanas studentiem izskaidrot studiju 
programmas saturu

Studiju 
programmas 
direktors

10.2008.

Noslēdzot ikvienu studiju kursu, anketēt 
studentus un izzināt viņu priekšlikumus 
studiju kursa pilnveidošanai

Studiju 
programmas 
direktors

Noslēdzot 
ikvienu  studiju 
kursu

26



Katrā  kursā  precizēt  prasības  studentiem  un  vērtēšanas 
kritērijus

Studiju 
programmas 
direktors

Pirms  un  pēc 
katra  studiju 
kursa

Studentu pētniecisko un radošo darbu datu bāzes izveide 
un papildināšana

Studiju 
programmas 
direktors

2008.gada 
pavasaris  un 
turpmāk regulāri

Studiju programmas akreditācija Studiju 
programmas 
direktors

2009.  gada 
pavasaris

Studiju materiāli

Papildināt ViA bibliotēku ar studiju kursu satura apguvei 
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem

2008./2009. gads

Zinātniski pētnieciskais darbs un docētāji

Docētāju zinātniskais un lietišķās pētniecības darbs nodaļas 
definētajos pētniecības virzienos, īpašu uzmanību pievēršot 
mūsdienu  informācijas  vides  attīstības  procesiem Latvijā 
un pasaulē

Visi docētāji pastāvīgi

Studiju materiālu izstrāde Visi docētāji pastāvīgi

Iesaistīt studentus aktuālu mediju problēmu izpētē Visi docētāji No 2008.  gada  - 
regulāri

Akadēmiskā  personāla  zinātniskās  un  profesionālās 
kvalifikācijas celšana: studijas doktorantūrā, iegūti doktora 
grādi,  zinātnisko  publikāciju  skaita  palielināšana;  dalība 
konferencēs

Visi docētāji pastāvīgi

Augsti kvalificētu docētāju un pētnieku piesaiste Fakultātes 
dekāns

pastāvīgi

Docētāju pētniecisko darbu un studiju materiālu izdošanas 
veicināšana

Fakultātes 
dekāns

pastāvīgi

Sadarbība

Pilnveidot partnerattiecības ar ES valstu augstskolām, īpaši 
jaunajām  ES  dalībvalstīm  pēc  ES  paplašināšanās,  kuras 
īsteno līdzīgas studiju programmas

Fakultātes 
dekāns

2008.gada 
pavasaris

Attīstīt  regulāru  informācijas  apriti  ar  mediju  nozares 
profesionālajām  un  akadēmiskajām  organizācijām 
(Latvijas  Preses  izdevēju  asociācija,  Latvijas  Žurnālistu 
savienība,  The  International  Association  for  Media  and 
Communication  Research,  The  European  Journalism 
Centre). 

Fakultātes 
dekāns

pastāvīgi
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Pilnveidot sadarbību ar līdzīgām studiju programmām un 
akadēmisko personālu Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību 
pievēršot  pētnieciskajiem  projektiem  un  mūsdienīgu 
pedagoģisko metožu un paņēmienu izmantošanai izglītības 
procesā

Fakultātes 
dekāns

pastāvīgi

Attīstīt  dalību  dažādos  nacionālos  un  starptautiskos 
akadēmiskos  un  pētniecības  projektos.  Studentu 
iesaistīšana projektos.

Fakultātes 
dekāns

pastāvīgi

Pilnveidot  sadarbību  ar  NORDICOM  mediju  un 
komunikācijas pētniecības centru Gēteborgā, Zviedrijā

Fakultātes 
dekāns

No  2008.  gada 
rudens

Pilnveidot  sadarbību  ar  vidusskolu  skolotājiem  un 
skolēniem,  lai  iepazīstinātu  ar  žurnālista  profesiju  un 
veicinātu talantīgāko skolēnu piesaisti studiju programmai

Fakultātes 
dekāns, 
fakultātes 
vecākais 
speciālists

No  2008.gada  – 
katru pavasari
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Pielikumi



Pielikums Nr.1 



Pielikums Nr. 2



1. Žurnālista profesijas standarts
 

1.1. Vispārīgie jautājumi
 

1. Profesijas nosaukums – žurnālists 

2. Profesijas kods - 2451 17 

 

1.2.Nodarbinātības apraksts
 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

 

-  žurnālists  vāc,  apstrādā,  analizē un pasniedz  aktuālu informāciju  dažādos žurnālistikas 
žanros  un  formātos  atbilstoši  izvēlētajam  medija  tipam  un  žurnālistikas  kā  profesionālas 
darbības  pamatprincipiem.  Žurnālists  veic  savus  profesionālos  uzdevumus  atbilstoši  vārda 
brīvības  principiem  un  tiesiskajam  regulējumam,  kā  arī  tiecoties  sasniegt  augstākos 
profesionālos, ieskaitot profesionālās ētikas, standartus. Žurnālista uzdevums ir godīgi kalpot 
sabiedrības daudzveidīgajām un ilgtspējīgas mediju sistēmas interesēm. Žurnālists profesionālos 
uzdevumus veic saskaņā ar demokrātiskās kultūras vērtībām, kas ietver viedokļu daudzveidību 
un visu sabiedrības grupu tiesības uz publiskās telpas pieejamību. Žurnālists strādā dažāda tipa 
mediju organizācijās vai individuāli.

 

1.3.Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās
profesionālās kompetences

 

1. Spēja izvēlēties informācijas vākšanas metodes atbilstoši darba uzdevumam un saskaņā ar 
izvēlētā mediju tipa un žurnālistikas žanra pamatprasībām. 

2. Spēja  intervēt,  veikt  novērojumu,  eksperimentu,  veikt  dokumentu  analīzi,  strādāt  preses 
konferencē,  strādāt  ar  citām  informācijas  vākšanas  metodēm,  izmantojot  mūsdienu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

3. Spēja  organizēt  darbu  ar  informācijas  avotiem,  sistematizēt  un  līdzsvaroti  izmantot 
informācijas avotus (dokumentus,  sabiedrisko attiecību profesionāļu gatavotu informāciju 
medijiem – preses relīzes, fona informāciju, viedokļus u.c.), pārbaudīt informācijas avotu 
atbilstību  nepieciešamajai  tēmai  vai  žanram,  pārliecināties  par  to  sniegtās  informācijas 
patiesīgumu (atbilstību faktiem). 

4. Spēja  informācijas  vākšanā un atlasē ievērot  precizitāti,  būt  akurātam un ieturēt  kritisku 
distanci pret avotiem, rūpēties par vispusīgumu, izvairīties no tendenciozitātes, fiksēt dažādu 
iesaistīto pušu viedokļus un nodrošināt iespējami pilnīgu faktu noskaidrošanu. 

5. Spēja apstrādāt informāciju atbilstoši darba uzdevumam un saskaņā ar izvēlētā mediju tipa 
un žurnālistikas žanra principiem. 



6. Spēja uzkrāt, izkārtot, organizēt, strukturēt informāciju, izmantojot mūsdienu informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas. 

7. Spēja skaidrot, analizēt, interpretēt, komentēt iegūto informāciju. 

8. Spēja  rūpīgi  pārbaudīt  un  salīdzināt  iegūtos  faktus  un  viedokļus,  ievērot  precizitāti, 
pārliecināties par to patiesumu un ticamību. 

9. Spēja pasniegt informāciju atbilstoši darba uzdevumam un saskaņā ar izvēlētā mediju tipa un 
žurnālistikas žanra principiem. 

10.Spēja pasniegt žurnālistikas materiālu, izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas. 

11.Spēja pasniegt informāciju atbilstoši latviešu valodas runas un rakstu kultūras, kā arī runas 
tehnikas vadlīnijām. 

12.Spēja,  pasniedzot  informāciju  ziņu  žurnālistikā,  līdzsvaroti  atainot  viedokļu  un  balsu 
(viedokļu  autoru)  daudzveidību,  izvairīties  identificēties  ar  kādu  nostāju  un  paust  savu 
vērtējumu. 

13.Spēja plānot, organizēt un vadīt informācijas vākšanas, atlases, apstrādes un pasniegšanas 
procesus (tēmas izvēle, darba uzdevuma formulēšana, redakcionālā plānošana, rediģēšana 
u.c.) gan individuāli, gan mediju organizācijas, it īpaši redakcijas vadības, ietvaros. 

14.Spēja  nodrošināt  žurnālistikas  teksta  saikni  ar  auditoriju,  veidot  atgriezenisko  saikni  ar 
auditoriju, nodrošināt auditorijas iesaistīšanas iespējas un profesionāli sadarboties ar mediju 
organizācijas mārketingu un sabiedriskajām attiecībām. 

15.Spēja  nodrošināt  informācijas  sistematizēšanu  un  arhivēšanu  kvalitatīvam  darbam 
nepieciešamā apjomā. 

16.Spēja vadīt žurnālistikas kvalitātes vērtēšanu, izstrādāt mehānismus kvalitātes uzlabošanai. 

17.Spēja  attīstīt  žurnālistikas  kvalitāti  nodrošinošo infrastruktūru  (mediju  pētījumus,  mediju 
žurnālistiku, mediju izglītību, profesionālo presi, profesionālās un publiskās apvienības). 

18.Spēja vākt, atlasīt, apstrādāt, pasniegt informāciju, vadīt informācijas procesus, kā arī veikt 
citus  profesionālos  uzdevumus  saskaņā  ar  profesijas  tiesisko  regulējumu  un  ilgtspējīgas 
mediju sistēmas interesēm, palielinot mediju ticamību, kā arī tiecoties sasniegt augstākos 
profesionālās ētikas standartus 

19.Spēja nodrošināt informācijas vākšanas, atlases, apstrādes un pasniegšanas procesa kvalitāti 
atbilstoši  žurnālistikas  labas  prakses  profesionālajiem  standartiem  (ziņas  un  komentāra 
nošķiršana, godīga un rūpīga informācijas vākšana, atlase, apstrāde, analīze un pasniegšana, 
patiesa  informācija,  līdzsvarota  informācija,  viedokļu  un  balsu  (viedokļu  autoru) 
daudzveidība utt.). 

20.Spēja  godīgi  kalpot  sabiedrības  daudzveidīgajām  un  sociāli  atbildīga  mediju  biznesa 
interesēm. 

21.Spēja veikt žurnālista profesionālos uzdevumus saskaņā ar demokrātiskās kultūras vērtībām. 

22.Spēja  pilnveidot  zināšanas  un  prasmes  pašmācības  ceļā,  iespēju  robežās  apmeklēt 



konferences, kursus, seminārus, kas veltīti mediju un žurnālistikas tematikai. 

23.Spēja sekot līdzi jaunākajām tendencēm žurnālistikas un mediju nozares attīstībā, pilnveidot 
savas  zināšanas  un  prasmes  atbilstoši  nozares  attīstībai,  īpaši  jauno  informācijas  un 
komunikācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējām. 

 

1.4.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes

 

1.      Veikt darbu individuāli vai sadarboties komandā/grupā.

2.      Prast efektīvi plānot un organizēt savu darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes.

3.      Spēt patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.

4.      Spēt pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

5.      Ievērot vispārīgos ētikas principus mērķu formulēšanā un to sasniegšanā. 

6.      Spēt pielietot latviešu valodu un apgūtu svešvalodu.

7.      Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā. 

8.      Spēt pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

9.      Lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.

10.  Spēt orientēties aktuālajos Latvijas un pasaules politiskajos, sociālajos un 
ekonomiskajos procesos, izprast tos. 

11.  Prast lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

12.  Analizēt, sistematizēt jaunos datus un informāciju ar mērķi iegūt jaunas zināšanas.

13.  Attīstīt saskarsmes prasmes.

14.  Izprast katram medija tipam un žanram raksturīgās profesionālās ētikas prasības.

15.  Pielietot katram medija tipam un žurnālistikas žanram raksturīgos valodas izteiksmes 
līdzekļus.

16.  Pielietot jauniegūtās zināšanas informācijas vākšanas, atlases, apstrādes un pasniegšanas 
procesā.

17.  Veidot avotu un informācijas tematiskās datu bāzes.

18.  Spēt izvērtēt savas kompetences robežas atkarībā no dotā uzdevuma, pienākumiem un 
statusa mediju organizācijā.

19.  Vākt, atlasīt, apkopot, apstrādāt un pasniegt (prezentēt) informāciju atbilstoši 
izvēlētajam mediju tipam un žanram, spējot informācijā atšķirt mediju tipam un 
žurnālistikas žanram atbilstošas satura daļas.

20.  Spēt interpretēt informāciju, ievērojot žanra konvencionālās prasības: skaidrot, analizēt 
vai komentēt. 

21.  Spēt kritiski izvērtēt informācijas avotus, izvēlētās informācijas vākšanas metodes, 
pārliecināties par avotu ticamību, tiekties pēc patiesas informācijas, ziņās līdzsvarot pretējus 
viedokļus, ievērot informācijas avotu daudzveidības principu.  

22.  Plānot, organizēt un vadīt informācijas vākšanas, atlases, apstrādes un pasniegšanas 
(prezentēšanas) procesus.



23.  Ievērot normatīvo aktu prasības un profesionālās ētikas kodeksu normas.

24.  Izprast mediju satura producēšanas, kā arī lietošanas un interpretācijas teorētiskās 
atziņas. 

25.  Attīstīt prasmes radīt jaunus mediju satura formātus (rubrikas, slejas, starpžanru 
formātus), kas atbilstu mediju tehnoloģiju un satura attīstības tendencēm.

26.  Prast izmantot informācijas tehnoloģijas atbilstoši medija tipam.

27.  Prast darboties preses, televīzijas un radio, kā arī interneta žurnālistikas specifikas 
ietvaros.

 

1.5.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās zināšanas

 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 
līmenī: 

1.1.      saskarsmes pamati;

1.2.      uzņēmējdarbības pamati;

1.3.      matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1.      komunikācijas teorijas;

2.2.      mediju ekonomika un vadība;

2.3.      politoloģija, socioloģija, ekonomika, u.c. sociālās zinātnes;

2.4.      mediju pētniecība.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 

3.1.      žurnālistika;

3.2.      mediju ētika un tiesiskais regulējums; 

3.3.      mūsdienu komunikācijas un informācijas tehnoloģijas;

3.4.      valsts valoda;                                

3.5.      vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;       

3.6.      darba aizsardzība;                                         

3.7.      vides aizsardzība;                                             

3.8.      darba tiesiskās attiecības.
 

 



Profesijas standarta izstrādāšanas darba grupa:
 

1. Jānis Juzefovičs, Vidzemes Augstskola, lektors. 

2. Anda Rožukalne,  Rīgas Stradiņa universitāte,  lektore,  studiju programmas “Žurnālistika” 
vadītāja. 

3. Ainārs  Dimants,  Biznesa  augstskola  „Turība”,  Komunikācijas  zinātņu  katedras  vadītājs, 
asociētais profesors. 

4. Nellija Ločmele, SIA Dienas Mediji, galvenā redaktore, 

 

 

Iespējamie eksperti
 

1. Latvijas Žurnālistu savienība 

2. Ziņu, informatīvo un analītisko raidījumu darbinieku arodbiedrība 

3. Latvijas Preses izdevēju asociācija 

4. Latvijas Raidorganizāciju apvienība 

5. Nacionālā radio un televīzijas padome 



Pielikums Nr 3



Pielikums Nr.4



Pielikums Nr.5 

Akadēmiskā personāla CV



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Jānis Juzefovičs
E-pasts janis.juzefovics@gmail.com

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2008
• Darba vietas nosaukums un adrese SIA Laikraksts Diena, Mūkusalas ielā 15, LV 1004, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Mediji 
• Nodarbošanās vai amats Laikraksta Diena Latvijas ziņu nodaļas redaktors  

• Galvenās aktivitātes un atbildības Publikāciju plānošana, rediģēšana, reportieru darba organizēšana 

• Laiks (no – līdz) 2008
• Darba vietas nosaukums un adrese SIA Laikraksts Diena, Mūkusalas ielā 15, LV 1004, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Mediji 
• Nodarbošanās vai amats Diena.lv Latvijas ziņu redaktors 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Publikāciju plānošana, rediģēšana, reportieru darba organizēšana 

• Laiks (no – līdz) 2007
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu ielā 4, LV-4201, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektors 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju gatavošana un pasniegšana, pētniecība. 

• Laiks (no – līdz) 2006 – 2008 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Radio, Doma laukums 8, LV 1505, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Mediji 
• Nodarbošanās vai amats Ziņu dienesta vecākais producents

• Galvenās aktivitātes un atbildības Ziņu ierakstu plānošana, korespondentu un programmu vadītāju darba organizēšana 

• Laiks (no – līdz) 2004 – 2005 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Radio, Doma laukums 8, LV 1505, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Mediji
• Nodarbošanās vai amats Ziņu dienesta producents

• Galvenās aktivitātes un atbildības Ziņu ierakstu plānošana, korespondentu un programmu vadītāju darba organizēšana

• Laiks (no – līdz) 2002 – 2004 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Radio, Doma laukums 8, LV 1505, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Mediji
• Nodarbošanās vai amats Ziņu dienesta korespondents 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Ziņu ierakstu veidošana, informācijas vākšana un pasniegšana

• Laiks (no – līdz) 2000 – 2002 
• Darba vietas nosaukums un adrese Lauku Avīze, Dzirnavu iela 21, LV 1010, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Mediji
• Nodarbošanās vai amats Ārštata korespondents 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Laikraksta publikāciju sagatavošana 

mailto:janis.juzefovics@gmail.com


• Laiks (no – līdz) 1998 – 2000 
• Darba vietas nosaukums un adrese Radio Imanta, Tērbatas iela 1, LV 4201, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Mediji
• Nodarbošanās vai amats Ārštata programmu vadītājs 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Radio raidījumu veidošana un vadīšana 

• Laiks (no – līdz) 1997 – 2000 
• Darba vietas nosaukums un adrese Laikraksts Liesma, A. Upīša iela 7, LV 4201, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Mediji
• Nodarbošanās vai amats Ārštata korespondents 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Laikraksta publikāciju sagatavošana 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2005 – 2006
• izglītības organizācijas nosaukums Stokholmas universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Žurnālistikas, mediju un komunikācijas 

nodaļa 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Pētniecības metodes, Maģistra darbs, Globālās mediju studijas, Šķira, dzimte, etnicitāte un 
mediji

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Humanitāro zinātņu maģistra grāds komunikācijas studijās
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)
60 ECTS

• Laiks (no – līdz) 2000 – 2004 
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Komunikācijas studiju nodaļa 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Informācijas vākšanas metodes, Ziņu žurnālistika, Komunikācijas vēsture, Elektroniskie mediji 
masu komunikācijā, Vizuālā komunikācija, Masu komunikācijas socioloģija, Masu komunikācijas 
teorijas, Komunikācijas psiholoģija, Starptautiskā un globālā komunikācija 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē 
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)
240 ECTS

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda Latviešu 

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Angļu valoda B2 Patstāvīgs 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

 Krievu valoda C1 Profesionāls 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

A2 Pamata lietotājs

 Vācu valoda A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES SPĒJA INTENSĪVI STRĀDĀT, SPĒJA RISINĀT KONFLIKTSITUĀCIJAS, IEGŪTA PRODUCENTA DARBĀ LATVIJAS RADIO UN 
REDAKTORA DARBĀ LAIKRAKSTĀ DIENA

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

SPĒJA ORGANIZĒT CITU CILVĒKU DARBU, TO NOVĒRTĒT, IEGŪTA PRODUCENTA DARBĀ LATVIJAS RADIO UN REDAKTORA 
DARBĀ LAIKRAKSTĀ DIENA 

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES SPĒJA STRĀDĀT AR PAMATDATORPROGRAMMĀM, BIROJA TEHNIKU UN PROFESIONĀLO RADIO UN DRUKĀTO MEDIJU 
TEHNIKU, IEGŪTA DARBĀ LATVIJAS RADIO, LAIKRAKSTĀ DIENA UN LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorijas autovadītāja apliecība 



ZINĀTNISKAIS DARBS, PĒTNIECĪBAS 
UN/VAI PROFESIONĀLIE PROJEKTI UN 

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

ZINĀTNISKAIS DARBS UN PĒTNIECĪBAS 
PROJEKTI

• Laiks (no – līdz) 2006 – 2007 
• Organizācijas nosaukums un 

adrese
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Lomonosova iela 1A, Rīga, LV 1019

• Nodarbošanās vai amats Pētnieks 
• Galvenās aktivitātes un atbildības Padziļināto interviju veikšana, intervijas materiāla apkopošana, analīze un publikācijas 

sagatavošana projektā “Politiskā komunikācija, kultūra un ētika 9. Saeimas vēlēšanu kampaņā”.

• Laiks (no – līdz) 2005 – 2007
• Organizācijas nosaukums un 

adrese
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Lomonosova iela 1A, Rīga, LV 1019

• Nodarbošanās vai amats Pētnieks 
• Galvenās aktivitātes un atbildības Saeimas stenogrammu diskursa analīze un publikācijas sagatavošana projektā “Politiskais 

diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra”.

• Laiks (no – līdz) 2002
• Organizācijas nosaukums un 

adrese
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Lomonosova iela 1A, Rīga, LV 1019

• Nodarbošanās vai amats Pētnieks 
• Galvenās aktivitātes un atbildības Laikrakstu publikāciju atlase un kodēšana projektā “Pilsoniskās sabiedrības attīstība un 

sabiedrības integrācija. 8. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas preses un politiķu diskurss”.

PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKĀS 
KONFERENCĒS 

• Laiks 2006. 11. 11.
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Stratēģiskās analīzes komisija, Pils laukums 3, Rīga, LV 1050; Latvijas Universitāte, Sociālo 
zinātņu fakultāte, Lomonosova iela 1A, Rīga, LV 1019

• Konferences nosaukums vai temats Neskaidrās transformācijas – jauni izaicinājumi nacionālā un starptautiskā līmenī.
• Referāta vai tēžu nosaukums Information sources, decoding and influence on voter choice

• Laiks 2006. 17. 02. 
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Latvijas Universitāte, Rīga 

• Konferences nosaukums vai temats Latvijas Universitātes 64. konference
• Referāta vai tēžu nosaukums Subjektivitātes dzēšana politiskajā tekstā: Saeimas plenārsēžu stenogrammu analīze

• Laiks 2005. 11. 03. 
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Latvijas Universitāte, Rīga

• Konferences nosaukums vai temats Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas
• Referāta vai tēžu nosaukums Komunikatora un recipienta attiecības masu komunikācijā: pieprasījuma/piedāvājuma 

mehānisms un sociālā atbildība.

CITI PROFESIONĀLIE PROJEKTI

• Laiks (no – līdz) 2005 – 2006
• Organizācijas nosaukums un 

adrese
Sabiedriskās politikas centrs Providus

• Nodarbošanās vai amats Publikācijas autors
• Galvenās aktivitātes un atbildības Publikāciju sagatavošana



ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 1. Juzefovičs, Jānis. Politiskais diskurss Saeimā: bēgšana no atbildības. Grām.: 
Parlamentārais diskurss Latvijā. Saeimas plenārsēžu stenogrammu datorizētā analīze. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007.

2. Juzefovičs, Jānis. Sociālo priekšstatu veidošanās: politisko ziņojumu lietojums un 
interpretācija pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Grām.: Politiskā komunikācija, ētika un 
kultūra. Latvijas Republikas 9.Saeimas vēlēšanas. RīgaL LU Akadēmiskais apgāds, 
2007.

3. Juzefovičs, Jānis. Mediju brīvība – kam? Grām.: Agora 5. Patērniecība Latvijā: 
tendences un alternatīvas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 

4. Juzefovičs, Jānis. “Uzmanību! Runā raidītājs “Padomju Latvija”!” Sovetizācija Latvijas 
padomju radio: satura izmaiņas 1945. gadā. Grām.: Agora 3. Pēckara Latvijas 
cilvēklaiktelpa ≠ staļinisms. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

5. Juzefovičs, Jānis. Lasītāju vēstules laikrakstā “Padomju Jaunatne” – atklātības 
mehānisma īstenošanas liecība 1988. gadā. Grām.: Domino 1. Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas studentu zinātniskie raksti. 
Rīgas: LU, Zinātne. 2003.

Citas publikācijas

1. Juzefovičs, Jānis. Asuma problēma Buša “attēlam mūsu galvās”. Politika.lv  
17.05.2005.. Skat.: http://www.politika.lv/index.php?id=111321&lang=lv 
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C U R R I C U L U M  V I T A E

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Kaspars Rūklis
Adrese Stabu iela 97-11, Rīga, LV 1009

Tālrunis +371 29405048
E-pasts kaspars.ruklis@gmail.com

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2006 līdz šai dienai 
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektors

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju sagatavošana un vadīšana, pētniecība, projektu vadīšana 

• Laiks (no – līdz) 1998-2006
• Darba vietas nosaukums un adrese ASV vēstniecība Latvijā, Raiņa bulvāris 7, Rīga, LV 1505

• Biznesa veids vai nozare Ārvalstu vēstniecība
• Nodarbošanās vai amats Preses un mediju speciālists 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Sabiedriskās attiecības, mediju attiecības

• Laiks (no – līdz) 1994-1998 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Radio, Doma laukums 8, Rīga LV 1505

• Biznesa veids vai nozare Radio
• Nodarbošanās vai amats Redaktors un programmu vadītājs

• Galvenās aktivitātes un atbildības Radījumu sagatavošana un vadīšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2007 līdz šai dienai 
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Masu komunikācija, sabiedriskās attiecības, politiskā komunikācija u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Doktora grāds komunikācijas zinātnē (plānots iegūt 2010. gadā) 

• Laiks (no – līdz) 1999-2001
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Masu komunikācija, sabiedriskās attiecības, politiskā komunikācija u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds

• Laiks (no – līdz) 1997-1998
• izglītības organizācijas nosaukums Southern Illinois University (ASV) 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Starptautiskā žurnālistika, radio un TV žurnālistika, sabiedriskās attiecības u.c. 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Diploms par piedalīšanos programmā, iegūtie kredītpunkti pārskaitīt uz Latvijas Universitāti  

• Laiks (no – līdz) 1994-1998
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Žurnālistika, sabiedriskās attiecības, mediju darba organizācija u.c. 



• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Bakalaura grāds 

• Laiks (no – līdz) 1983-1994
• izglītības organizācijas nosaukums Siguldas Ģimnāzija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Vispārizglītojošie priekšmeti 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vidusskolas diploms 

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) 2008 līdz šai dienai 
• Organizācijas nosaukums ECREA (European Communication Research and Education Association) 

• Statuss organizācijā Biedrs

• Laiks (no – līdz) 2008 līdz šai dienai 
• Organizācijas nosaukums BAMR (Baltic Association of Media Researchers) 

• Statuss organizācijā Biedrs 

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda Latviešu 

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 2 Profesionāls 
lietotājs

 Krievu valoda C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 2 Profesionāls 
lietotājs

C 1 Profesionāls 
lietotājs

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija un 8 gadu pieredze 

PAPILDU INFORMĀCIJA 2006 – 2008 sagatavojis un vadījis lekciju kursus ārvalstu studentiem Portugālē (divreiz) un 
Itālijā Erasmus docētāju mobilitātes programmas ietvaros.  

2004 – 2008 strādā par individuālu sabiedrisko attiecību konsultantu dažādās organizācijās uz 
līguma pamata. 

2007. un 2008. gadā bijis Vidzemes augstskolas Starptautiskās Baltijas vasaras skolas satura 
vadītājs. 



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Dace Jansone
Adrese Šauļu iela 1-46, Rīga, LV-1055, Latvija 

Tālrunis (+371) 64281238; (+371) 29464213
Fakss 

E-pasts
(+371) 64281219
dace.jansone@va.lv, djansone@gmail.com 

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) Kopš 2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV – 4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats docente

• Galvenās aktivitātes un atbildības Akadēmiskais darbs: 
- Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politikas analīze, Politikas analīzes prakse, Socioloģija, 

Publiskās pārvaldes aktuālās problēmas, Politiķu un birokrātu mijiedarbības 
problēmas, Sociālā politika, Organizāciju teorija un prakse, Publiskā pārvalde.

- Maģistra līmeņa studiju kursi: Demokrātijas teorijas un publiskā pārvalde, Ētika un 
vērtības vadības procesos; Sabiedrības pārvaldības reformas

Zinātniski pētnieciskais darbs: publiskās pārvaldes reformas; politikas analīze
Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz) kopš 2008 oktobra
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV-4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Sociālo zinātņu fakultātes dekāne

• Galvenās aktivitātes un atbildības Sociālo zinātņu fakultātes vadība
- Atbildība par LR normatīvo aktu, ViA normatīvo aktu un reglamentējošo dokumentu 

ievērošanu fakultātes darbībā; fakultātes iekšējo normatīvo dokumentu sagatavošanu
- Atbildība par fakultātes mērķu sasniegšanu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi; par fakultātes ieņēmumu un izdevumu plānošanu un priekšlikumu 
sagatavošanu augstskolas budžetam

- Fakultātes personāla vadība, iekšējās kontroles nodrošināšana fakultātes 
akadēmiskajam un zinātniskajam darbam; pārraudzība pār fakultātes ietvaros īstenoto 
studiju programmu īstenošanu un jaunu studiju programmu sagatavošanu

• Laiks (no – līdz) 2004. – 2006.
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV-4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Sabiedrības pārvaldības profesionālās maģistra studiju programmas direktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības - studiju programmas izveidošana, licenzēšana, akreditēšana, vadība
- akadēmiskā procesa nodrošināšana
- zinātniski pētnieciskais darbs
- administratīvais darbs
- darbs ar studentiem

• Laiks (no – līdz) 2000.g. septembris – 2002.g. jūnijs
2003.g. septembris – 2004.g. septembris

• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV-4200, Latvija
• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Politoloģijas studiju programmas direktore

mailto:djansone@gmail.com
mailto:Dace.jansone@va.lv


• Galvenās aktivitātes un atbildības - studiju programmas akreditēšana, vadība
- akadēmiskā procesa nodrošināšana
- zinātniski pētnieciskais darbs
- administratīvais darbs
- darbs ar studentiem

• Laiks (no – līdz) 2000.g. septembris – 2002.g. jūnijs
2003.g. septembris – 2008.g. septembris

• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV-4200, Latvija
• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Politoloģijas nodaļas vadītāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības - akadēmiskā procesa nodrošināšana
- zinātniski pētnieciskais darbs
- administratīvais darbs
- nodaļas vadība
- darbs ar studentiem

• Laiks (no – līdz) 1998-2004
• Darba vietas nosaukums un adrese LU SZF Socioloģijas nodaļa

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības - Akadēmiskais darbs: Publiskā administrācija, Organizāciju teorijas, Publiskās 
pārvaldes aktuālās problēmas, Nacionālo administratīvo sistēmu eiropeizācija, 
Salīdzinošās administratīvās sistēmas, Birokrātijas teorijas, Patērētāju kultūra, Tautas 
attīstība, Sociālo programmu īstenošana un novērtēšana. 

- Zinātniski pētnieciskais darbs
- Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz) 1996-2004
• Darba vietas nosaukums un adrese LU Eirofakultāte

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Asistente 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2004.g. aprīlis – maijs
• izglītības organizācijas nosaukums Pasaules Banka un Eiropas Komisija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
mācību kurss Pārvaldības jautājumos

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

2003 - 2006
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātnes doktorantūra 
Publiskā politika un administrācija

2003.g.2.jūnijs – 1.decembris
LU profesionālās pilnveides programma
„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”

sertifikāts Nr. 0284

• Laiks (no – līdz) 2001.g. 14.-19.jūlijs
• izglītības organizācijas nosaukums NISPAcee mācību seminārs
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
„Teaching Politico – Administrative Relations”



• Laiks (no – līdz) 1994 - 1996
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas nodaļa
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
socioloģija

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds socioloģijā

• Laiks (no – līdz) 1990 - 1994
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas nodaļa
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
socioloģija

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Bakalaura grāds socioloģijā

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) Kopš 1997
• Organizācijas nosaukums NISPAcee 

• Laiks (no – līdz) Kopš 2005
• Organizācijas nosaukums Latvijas Politologu apvienība

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda Latviešu valoda

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda C1 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

  Krievu valoda C1 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES - Spēja strādāt komandā;
- Spēja pielāgoties daudzkultūru videi
- Labas saskarsmes iemaņas 

ORGANIZATORISKĀS 
SPĒJAS UN KOMPETENCES 

PAPILDINFORMĀCIJA

- Pieredze projektu vadīšanā
- Vadītāja spējas
- Vidzemes augstskolas Senāta senatore (2004-2008)
- 2005. - 2008. Jauno politologu skolas darba organizēšana
- kopš 2005.g. līdzdalība ikgadējā skolēnu pētniecisko darbu konkursa Vidzemes 

Augstskolā organizēšanā, vadīšanā un vērtēšanas komisijas darbā
- 2007., 2008.g. dalība Open Mind konkursa darbu vērtēšanas komisijas darbā



Pētnieciskā un profesionālā darbība
2006.gada decembris – 2007.gada maijs
konsultante politikas analīzes un pētījuma metodoloģijas jautājumos Baltijas jūras reģiona 
Interreg IIIB Kaimiņattiecību Programmas 2000-2006 projekta „AGORA – Ilgtspējīgas tūrisma 
attīstības tīkls Baltijas jūras reģionā” ietvaros veiktajam pētījumam „Tūrisms visiem” Iepirkuma 
līgums Nr. EM 2006/79

2006.gada septembris – 2007.gada jūnijs
dalība projektā „Pedagogu prasmju paaugstināšana skolēnu patstāvīgo darbu vadīšanā”
Id.Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0080/0122

2006.gada jūnijs – 2007.gada aprīlis
pētniece Eiropas Sociālā fonda finansētā pētījumā „Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides 
izpēte un analīze”
Id.Nr.VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2./0021/2

2005.g.novembris – 2007.g.aprīlis 
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” Projekts 
„Labklājības ministrijas pētījumi” Pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās 
problēmas” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003 Līgums Nr. LM 17.6-04/ 35-2005 
pētniece un institucionālas un politikas analīzes darba grupas vadītāja 

2005.gada augusts – 2005.gada decembris
projekta konsultante ASV vēstniecības finansētā projektā „Inovācijas Vidzemes un Latgales 
pašvaldībās” iepirkuma līgums S-LG750-03-GR-013

2005.gada jūlijs – 2006.gada marts 
līdzdalība projektā „Semināru organizēšana studiju programmas izvēlei” Eiropas Sociālā fonda 
finansējums, Id.Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3272/0090/0122

2005.gada maijs – 2006.gada maijs
konsultante Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto 
grupu iespējām darba tirgū” projektā „Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo 
ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū” Id.Nr.VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3/0001/0020

2004.g.decembris -2005.g.septembris 
projekta vadītāja un pētniece ĪUMSILS pasūtītā pētījumā „Jaunatnes politiskā līdzdalība 
pašvaldību vēlēšanās” Iepirkuma līgums Nr.L-2004/103

2004.g. maijs-decembris
līdzdalība Valsts Kancelejas un Vidzemes augstskolas pētījumā ”Latvijas ministriju politikas 
plānošanas kapacitāte.”

2004.g. augusts-2005.g.janvāris
pētniece pirmajā posmā Baltijas Studiju Centra īstenotā starptautiskā projektā „Sievietes 
biznesā un lauksaimniecībā” Līgums nr. LM 13-02/18-2004

 2004.g.jūnijs-2005.g.janvāris 
eksperte LU SZF Politikas zinātnes nodaļas pieteiktā projektā ”Latvijas sabiedrības 
demokratizācijas procesu dinamikas izvērtējums,” darbs pie sadaļām par pārvaldes struktūru 
atsaucīgumu un decentralizāciju

2003.g. decembris – 2004.g. septembris  
Phare projekta „Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā 2002/2003 – pilsoniskās sabiedrības 
attīstības stratēģijas izstrāde” vadības komitejas locekle, pārstāvu ViA

2003.g. oktobris – 2004.g. septembris
projekta vadošā eksperte Phare projektā LE 0103.01/0004 ”Politikas dokumenta par sociālo 
dialogu izstrādāšana un pilotprojektu īstenošana” 

2003.g. septembris - 
Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekle, pārstāvot Vidzemes Augstskolu

2002.g. augusts – 2003.g. maijs
ASV valdības Fulbraita programmas stipendiāte Viskonsīnas universitātē Medisonā, R. Lafoleta 
Publiskās pārvaldes skolā. Projekts „Atklātība un publiskās pārvaldes reforma Latvijā: 
izvērtējums ASV un ES pieredzes kontekstā.”

2000.g. aprīlis – 2001.g. aprīlis 
līdzdalība projektā “Local Democracy in Central and Eastern Europe” (www.t-rc.org) (OSI/LGI), 
Budapešta, Ungārija.

2000.g. maijs - novembris 

http://www.t-rc.org/


CURRICULUM VITAE 

Personas dati
 Uzvārds / Vārds Bērziņa Zane 

Adrese   Beverīnas ielā 43, Valmiera, Latvija LV4201

Tālrunis 64233851 Mobilais 
tālrunis:

+37129127458

E-pasts zane.valodas@va.lv

Profesionālā joma   Vidzemes Augstskolas docētāja Valodu studiju un eksaminācijas centrā; 
Pasniedzu:  angļu  valoda  specialitātē  :  komunikācija  un  sabiedriskās  attiecības,  mediju  studijas  un 
žurnālistika; pēcdiploma programmā „Tulkotājs”: politisko un publicistisko tekstu tulkošana

Darba pieredze

Laika periods 2002 - šobrīd

Profesija vai ieņemamais amats docētāja

Galvenie pienākumi   angļu valoda komunikācijas un mediju specialitātē

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Valmiera Cēsu ielā4 

Nozare

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats

 
Galvenie pienākumi          

Darba vieta
Nozarei 

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Augstākā izglītība un valodu mācīšanas metodika

1999/2000 māc. g.
 Skolotāja, Fulbright stipendiāte

  Semestra kurss Eiropas literatūrā; semestra kurss politiskajās aktualitātēs 
  Norsfīldas (Northfield) vidusskolas, Vērmonta, ASV

izglītība

1996-2002
   Skolotāja

  Angļu valodas mācīšana vidusskolā, sagatavošana vidusskolas beigšanas eksāmenam
  Valmieras 5. vidusskola, Valmierā, Raiņa ielā 2

Vispārējā izglītība un valodu mācīšanas metodika

Izglītība

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Maģistra grāds komunikācijas zinātnē
Diploms, 2007

Galvenie mācību priekšmeti Komunikāciju vadība, sabiedriskās attiecību stratēģijas un taktikas, politiskais mārketings, zīmolu 
vadība, pārliecinošā komunikācija u.c.

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids

Tallinas Universitāte, Baltijas Filmu un Mediju skola

http://www.vcp.gov.lv/faili/jp/2003gads/Nr6/ESietekmenacadmin.doc
http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=768&sadala=22


Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas sistēmā

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti 
Izglītības iestādes nosaukums un veids

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas sistēmā

2.līmeņa augstākā izglītība

Bakalaura grāds angļu filoloģijā
Diploms, 1994
Angļu valoda un literatūra, lingvistika un filoloģija
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte
1.līmeņa augstākā izglītība

Prasmes

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Cita(s) valoda(s) angļu , vācu, krievu, 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

angļu C2 Profesionāls 
lietotājs C2 Profesionāls 

lietotājs C2 Profesionāls 
lietotājs C2 Profesionāls 

lietotājs C2 Profesionāls lietotājs

krievu B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs

vācu A2 Pamata 
lietotājs A2 Pamata 

lietotājs A2 Pamata 
lietotājs A2 Pamata 

lietotājs A2 Pamata lietotājs

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes Spēja darboties komandā un daudz kultūru vidē. (Darbs ASV Miera Korpusa vasaras skolās 1997, 
1998, 1999. g. valodu mācīšanas metodikas izstrāde, pilnveidošana un pielietošana).

Organizatoriskas prasmes Kursu un semināru organizēšana un vadīšana, strādājot kā individuālā uzņēmēja līdz 2000. gadam.

Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, Power Point).

Citas prasmes Uzstāšanās un prezentācijas iemaņas, runu rakstīšanas iemaņas, iegūtas ikdienas darba un 
pašiniciatīvas ceļā.

Vadītāja apliecība B kategorija

Papildu informācija Kursi: Juridiskā angļu valoda  Rīgas Juridiskajā Augstskolā 2008.g.;
Kursi: Debašu programma Liepājas debašu centrā

Grāmata: „Great Stuff” Zvaigzne ABC, 2001.g.
Publikācija: „Literature is Fun”, 2001.g.
Semināri: vadīju angļu valodu skolotājiem Limbažos un Valmierā 2003.g.



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Visvaldis Valtenbergs
E-pasts visvaldis.valtenbergs@va.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2003-
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola

Cēsu iela 4, Valmiera LV 4200, Latvia 
• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektors, pētnieks, projektu vadītājs

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lektors. Ievēlēts 2004. g. Darba uzdevumi: sagatavot kursus, lasīt lekcijas, vadīt studentu gada 
projektus  un  diplomprojektus,  veikt  metodisko  darbu.  Kursi:  “Ievads  salīdzinošajā  politikā”, 
„Demokrātijas  teorijas”,  „Sabiedrības pārvalde”,  „IKT un pārvaldības pilnveidošana”,  “Eiropas 
politiskās  sistēmas”,  “IKT  loma  attīstībā:  E-demokrātijas  perspektīva”,  “E-pārvalde  un 
demokrātija,” “Starptautiskā migrācija un globalizācija” latviešu un angļu valodā. 

Pētnieks Sociotehnisku sistēmu  inženierijas institūtā. Ievēlēts 2008. g. Darba uzdevumi: veikt 
pētījums IT un sabiedrības mijiedarbības jomā, informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem, 
gatavot zinātniskās publikācijas, ziņot konferencēs, piedalīties zinātniskās pētniecības projektos. 

Projektu vadītājs. Darba uzdevumi: Atbildība par visu projektu aktivitāšu īstenošanu un plānoto 
budžetu.  Projekta  vajadzībām  nepieciešamo  materiāli  tehnisko  līdzekļu  iepirkumu  veikšana. 
Projekta īstenošanas nepieciešamo darbinieku piesaistīšana. Projekta atskaišu sagatavošana. 
Vadītie projekti:  
“Attīstības studiju veicināšana Vidzemes Augstskolā.” LR Ārlietu ministrijas finansējums 
“Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba 
tirgū”. ESF grantu shēma “Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”  
u.c.  

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2003-2007
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Doktorantūras  studijas  politikas zinātnes nodaļā. Apakšnozare: politikas teorija. Disertācijas 
tēma “Elektroniskās demokrātijas iezīmes Latvijas partiju politiskās komunikācijas perspektīvā.“ 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Jāaizstāv promocijas darbs.

• Laiks (no – līdz) 2005. oktobris. 
• izglītības organizācijas nosaukums ASV Starptautiskā līderības viesu programma “ASV ārpolitikas izaicinājumi.”
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
ASV publiskā un privātā sektora loma ASV ārpolitikas formulēšanā. Mācību vizītes, semināri, 
lekcijas Vašingtonā, Norfolkā, Kanzasā, Hjūstonā, Ņujorkā.  

• Laiks (no – līdz) 2004. aprīlis – maijs 
• izglītības organizācijas nosaukums Kanādas starptautiskā attīstības aģentūra.
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Stažēšanās York, Saint Mary’s, Carleton, universitātēs par starptautisko attīstības studiju saturu 
un ieviešanu.

• Laiks (no – līdz) 2001-2003
• izglītības organizācijas nosaukums New School University, Graduate School of Political and Social Science, Ņujorkā, ASV
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Politikas analīze, demokrātijas teorijas, migrācija. 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistrs politikas zinātnē MA pol.sc. 



• Laiks (no – līdz) 1998-2001.
• izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes augstskola. 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Augstākā profesionālā izglītība politoloģijā.

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) 2005. g. maijs - 
• Organizācijas nosaukums Latvijas politologu asociācija 

• Statuss organizācijā Biedrs

• Laiks (no – līdz) 2006. g. oktobris - 
• Organizācijas nosaukums Jauno zinātnieku forums. Stratēģiskā analīzes komisija.

• Statuss organizācijā Biedrs

• Laiks (no – līdz) 2001. g. oktobris - 
• Organizācijas nosaukums Amerikas politikas zinātnes asociācija

• Statuss organizācijā Biedrs

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

Krievu C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs

Lietuviešu A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES STARPKULTŪRU SASKARSME 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

PROJEKTU VADĪBA, PREZENTĀCIJU, SEMINĀRU UN KONFERENČU ORGANIZĒŠANA.

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES FOTOGRAFĒŠANA, PRESES RELĪŽU VEIDOŠANA, VIENKĀRŠU TĪMEKĻA VIETŅU  UZTURĒŠANA.

BRAUKŠANAS TIESĪBAS C1 kategorija. 10 gadu pieredze. 



PAPILDU INFORMĀCIJA Nozīmīgākās publikācijas 

1. Pabriks, A. & Valtenbergs, V. (2009). "Latvia" in Dieter Nohlen, Matthias Catón and 
Philip Stöver (Eds.). Elections in Europe. Oxford: Oxford University Press. 
Sagatavošanā.

2. Valtenbergs, V. (2007). Exploring Passive Political Cultures: Online Presence and 
Participation in Latvian Parliamentary Elections. Annual Proceedings ICTE in Regional  
Development. Valmiera: Vidzeme University College, Sociotechnical Systems 
Engineering Institute. ISBN 9984-633-10-1.

3. Valtenbergs, V. (2007). Politiskā radikālisma izpausmes virtuālajā telpā. Savējie un 
svešie. Sabiedrības radikalizācijas tendences Latvijā un Pasaulē. Stratēģiskās 
analīzes komisijas zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga: Zinātne, 5 (16). 249-277. lpp. 
ISBN 978-9984-808-23-9.

4. Valtenbergs, V. (2007). Internet Campaigning as an Add-On or Innovation. The Case 
of the 2006 Latvian Parliamentary Elections. Conference Proceedings of Symposium 
on Media and Politics, Ege University Faculty of Communication, Izmir, Turkey, 
382-390. ISBN 978-975-483-754-4.  

5. Valtenbergs, V., Boluža I. (2007). Informācija un līdzdalības iespējas partiju portālos: 
informēšana, ietekmēšana, diskutēšana, izklaide. Politiskā kultūra, komunikācija un 
ētika: Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa. Rīga: Latvijas Universitāte. 

6. Valtenbergs, V. (2007). Latvijas partiju jaunās mājas vai izkārtnes: politisko partiju 
mājaslapu analīze pirms 2005. gada pašvaldību vēlēšanām. // I. Brikše, Informācijas 
vide Latvijā: 21. gadsimta sākums (356-367). Rīga: Zinātne. ISBN 9984-767-88-4. 

7. Valtenbergs, V. (2006). Attīstības izglītības kompetences Latvijā. Kā paaugstināsim 
savu jūtīgumu? Latvija un attīstības sadarbība. Rīga: Zinātne. 281-311. lpp. ISBN 
9984-767-85-X.

8. Baerug, R., Valtenbergs, V. (2003). "Country report: Latvia", in Trechsel A., R. Kies, F. 
Mendez, and P. Schmitter (Eds.), Evaluation of the Use of New Technologies in Order  
to Facilitate Democracy in Europe: E-democratizing the Parliaments and Parties of  
Europe, forthcoming publication for STOA (Scientific and Technological Option 
Assessment), European Parliament, Directorate-General for Research.



CURRICULUM VITAE 

Personas dati
 Uzvārds / Vārds Mudīte Maculēviča 

Adrese Cēsu 31-23 , Valmiera , Latvija
Tālrunis 4232911 29762733
E-pasts mudite.maculevica@va.lv

Darba pieredze
Laika periods No 1995.g -

Profesija vai ieņemamais amats Kultūras vēstures un sociālo zinību skolotāja, klases audzinātāja
Galvenie pienākumi Mācību darba nodrošināšana , skolēnu gatavošana un piedalīšanās kultūras vēst. māc.  olimpiādēs, 

zinātniski pētniecisko darbu vadīšana , piedalīšanās rajona un LR  zpd konferencēs 
Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Zvaigžņu  4, Valmiera, LV 4201, Latvija

Nozare  Vispārējā vidējā izglītība-pedagoģija
LR Izglītības un Zinātnes ministrija

Laika periods 1978.-1995.

Profesija vai ieņemamais amats aktrise
Galvenie pienākumi dramatiskā teātra aktrise

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras drāmas teātris ; Lāčplēša 4 , Valmiera
Nozare   LR Kultūras ministrija

Laika periods 1995.-2004.

Profesija vai ieņemamais amats docētāja
Galvenie pienākumi Lasīt lekcijas uzņēmējdarbības un skolotāju specialitātēs- lekciju kurss ”Publiskā runa un lietišķā 

retorika”
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA , Cēsu nodaļa, Katrīnes iela2, Cēsis

Nozare   LR IZM – augstākā izglītība

Laika periods 2001.-

Profesija vai ieņemamais amats viesdocente
Galvenie pienākumi 2001.-2002. Sociālo zin. Skolot. sagat. Programmā- ētika, soc. zin. mācību metodes

2002.-2005. Biznesa vadības specialit. – lekciju kurss „Publiskā runa”
2002.—Tūrisma organizācija un vadība specialit.{ Pilna laika un nepilna laika studentiem}  lekciju 
kurss-„Publiskā runa”
2008.- Sociālo zinātņu fakultāte- Komunikāciju un sabiedrisko attiecību studentiem , Mēdiju un 
žurnālistikas studentiem – lekciju kurss-„Publiskā runa”

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola – Cēsu 4, Valmiera , Latvija
Nozare  LR IZM – augstākā izglītība

Laika periods 2004., 2005

Profesija vai ieņemamais amats vieslektore
Galvenie pienākumi Lekciju kurss „Publiskā runa” Vēstures un filozofijas katedrā – nepilna laika studentiem.

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte
Nozare  LR IZM – augstākā izglītība



Laika periods 2003.

Profesija vai ieņemamais amats   Bakalaura darbu vadītāja un recenzente 
Galvenie pienākumi  7.-9. kl. Sociālo zinību skolotāju kvalifikācijas iegūšanai -  vadīt studentu bakalauru darbus un recenzēt 

bak. darbus.
Darba vietas nosaukums un adrese LR Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Izglītība

Laika periods 1997.-1999.

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Izglītības zinātņu grāds pedagoģijā , diploma nr.N.000306 , izd. Rīga- 1999.g. 14. augustā, reģ. Nr.92.

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Maģistrantūra

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola , Latvija

Laika periods 2001.-2003.

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Sociālo zinību skolotāja kvalifikācija- diploma Nr. 001833, izd.- 2003. g. 17. jūnijā

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Augstākā profesionālā izglītība

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rēzeknes augstskola, Latvija

Laika periods 1974.-1978.

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Dramatiskā teātra un kino aktiera kvalifikācija , diploms Г-1 Nr.310685 reģ.  Nr.- 2291 izd. 1978. g. 
28.jūnijā.

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Augstākā izglītība

Izglītības iestādes nosaukums un veids J.Vītola Latvijas valsts konservatorija, kultūras un mākslas fakultātes aktieru un režisoru specialitāte
Papildus izglītība

Laika periods 2004.-2006.
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Kultūras vēstures skolotāja kvalifikācija , sertifikāts Sēr.AA Nr.05338 izd.29.06.2006.

Izglītības iestādes nosaukums un veids LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums Sapatne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Angļu valoda B1 Patstāvīgs 
lietotājs B1 Patstāvīgs 

lietotājs A1 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs

Krievu valoda B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B1 Patstāvīgs 
lietotājs

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis



Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās: 
2008. marts-ESF Pedagogu tālākizglītības apmācības .Ungārija , Budapešta
2007.-2008.  Socrates  Comenius  projekts-3.gads,  skolu  projekts”Paaudžu  dienasgrāmata-  ikdiena 
dzelzs  priekškara  abās  pusēs”(Vācija  ,Dānija  ,  Čehija,  Polija  ,  Latvija)-  Veidota  filma  „  Latvija- 
2030.gads”. Skolēnu, skolotāju piedalīšanās projekta noslēgumā Vācijā  Hannoverē.
2005-2007.piedalīšanās  Socrates  Comenius  1.  skolu  projektā  ”Paaudžu  dienasgrāmata  –  ikdiena 
dzelzs priekškara abās pusēs” ( Vācija , Dānija, Polija , Čehija , Latvija) tēma – „Jauniešu protesta 
formas” .Veidots CD materiāls un filma , plakāts -  „1968.  gads Latvijas PSR mākslā”
2005. – Latvijas un ASV kopprojekts – Metodiskie ieteikumi skolotājam un materiāli nodarbībām par 
holokaustu – mācību materiālu aprobēšana soc. zinību stundās pamatskolā.
2005.-2006.-ESF  projekts  valsts  nodarbinātības  aģentūrā  Valmieras  nodaļā  –Mācīšanās  prasmju 
daudzveidība un pilnveidošanas iespēja darba meklētājiem.
2003.  Skolu  atbalsta   centra  un  projekta  Ātvērtā  skola”seminārs-  „Kritiskās  domāšanas  prasmju 
attīstīšana  augstskolā”
2001.  Sorosa  fonda  Latvijas  programmas  „Pārmaiņas  izglītībā  ”  projekta  ”Cilvēks  sabiedrībā” 
tālākizglītības semināru cikls „Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”(100 stundas)
2000.  School  of  Education,  {Preliminary  Programme  CIVICS  Teacher  Educators-  Seminar  Vaaxjo 
University15.-22.sept.2000.
2000.VBO Profesionālās karjeras izvēles centra seminārs- „Kā vadīt nodarbības skolēniem karjeras 
attīstīšanas jautājumos”-sertifikāts

Organizatoriskas prasmes 2003. Piedalīšanās laikraksta „Diena ”konkursā  „Kas notiek?”-Valmieras pārgaujas ģimnāzijas 9.d 
klases uzvara Vidzemē- klases audzinātāja
2002.VPģ. norvēģu valodas klases un Ziemeļvalstu Centra projekts „Iepazīsti ES” piedalīšanās 
sagatavošanā  un realizācijā (Latvija- Zviedrija – Norvēģija)
2001.IZM un VJIC 2. Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls- piedalīšanās sagatavošanā un norisē’
1997.Starptautiskā konference Valmierā „Sieviete un vīrietis dialogā” Apliec. Raksts- M.Lancen , 
senior advisor Nordic Counsil of Ministers

Tehniskas prasmes  2001.  „Information  Technologies  (IT)  in  Professional  Development  for  Teachers  of  Social 
Sciences”certificate D – N. 016, Lithuanian education center.

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, e-vide , eklase

Citas prasmes Šahs , slēpošana

Vadītāja apliecība  B kategorija (kopš 1981. gada)

Publikācijas1. „Sociālās zinības – integrēta mācību programma 7.-9. k.l.” Sorosa fonds – Latvija – A/S „Izglītība”, 
2002.

2. „Pārbaudes darbi kultūras vēsturē vidusskolā” CD formātā. Kultūras vēstures skolotāju asociācija, 
2007.



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Agita Šmitiņa
Adrese Druvienas 32-13, Rīga

Tālrunis 9422473
E-pasts agitasm@yahoo.com; agita.smitina@va.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 1999-šod. 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte,  Psiholoģijas nodaļa, Jūrmalas gatve 72/74, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektore, stundu pasniedzēja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Vadītie lekciju cikli: “Saskarsmes psiholoģija”, “Starppersonu komunikācija”; “ Klientu uzvedība”, 
“Sociālpsiholoģiskie treniņi”; “Konsultēšanas prasmes darbā ar studentiem”; “Psihologa 
profesionālā darbība”, “Individuālā dzīves stila analīze”, “Karjeras prasmju attīstība un 
pilnveidošana”; „Saskarsmes praktikums”

• Laiks (no – līdz) 2006.-šod.

• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Raiņa bulv.19

• Biznesa veids vai nozare Izglītība

• Nodarbošanās vai amats Karjeras psiholoģe

• Galvenās aktivitātes un atbildības Semināru grupu vadīšana par karjeras jautājumiem; Individuālā konsultēšana

• Laiks (no – līdz) 2004-šod. 
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Vadītie lekciju cikli: “Starppersonu komunikācija”; “ Klientu uzvedība tūrismā”, “Datori un 
sabiedrība”, “Konfliktu vadība”

• Laiks (no – līdz) 1999-2005
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte,  Psiholoģijas nodaļa, Jūrmalas gatve 72/74, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats  Psiholoģijas maģistra studiju programmas  un LU Psiholoģiskās palīdzības centra 

administratore
 Izglītības psiholoģe un LUIS sistēmas administratore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Maģistra programmas un Psiholoģiskās palīdzības centra administratīvie pienākumi
Lietvedība
Informācijas sistēmas kontrole attiecībā uz studentu personīgām lietām
Studentu konsultēšanas par izglītības jautājumiem

• Laiks (no – līdz) 1998-2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Imantas 7. līn .1, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Vadītie lekciju cikli “Krīžu psiholoģija”; “Sociālpsiholoģiskie treniņi”; “Psihologa profesionālā 
darbība”

mailto:agita.smitina@va.lv
mailto:agitasm@yahoo.com


• Laiks (no – līdz) 1997-2002
• Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 90. vidusskola, Grestes 14, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Vidējā Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Psiholoģe

• Galvenās aktivitātes un atbildības Psiholoģiskā konsultēšana

• Laiks (no – līdz) 1998-2002
• Darba vietas nosaukums un adrese Valsts Nodarbinātības dienests Jūrmalas filiāle

• Biznesa veids vai nozare Profesionālā izglītība, profesionālā pārkvalifikācija
• Nodarbošanās vai amats Psiholoģe, lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Psiholoģiskā konsultēšana, lekciju un semināru vadīšana

• Laiks (no – līdz) 1997-1999
• Darba vietas nosaukums un adrese Republikas rehabilitācijas centrs

• Biznesa veids vai nozare Profesionālā Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju un semināru vadīšana 

• Laiks (no – līdz) 1995-1999
• Darba vietas nosaukums un adrese Organizācija “Glābiet bērnus”

• Biznesa veids vai nozare Sociālā palīdzība
• Nodarbošanās vai amats` Psiholoģe, konsultante

• Galvenās aktivitātes un atbildības Psiholoģiskā konsultēšana, Bērnu Uzticības telefona konsultante

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2005- šod.
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vadības zinātnes doktora studiju programma, 2.kurss

• Laiks (no – līdz) 1999.-2000
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte (LU) Psiholoģijas maģistra studiju programma

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Priekšmeti vispārīgajā, klīniskajā, organizāciju/sociālajā un skolu psiholoģijā

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)
80KP

• Laiks (no – līdz) 1993.-1997.
• izglītības organizācijas nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak., Psiholoģijas bakalaura studiju programma
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Priekšmeti psiholoģijas pamatnozarēs

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Psihologa asistenta kvalifikācija

• Laiks (no – līdz) 1992-1996
• izglītības organizācijas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Priekšmeti pedagoģijas un latviešu un pasaules folkloras nozarēs

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Bakalaura grāds pedagoģijā. 

• Laiks (no – līdz) 1981-1992
• izglītības organizācijas nosaukums Jelgavas 2. vidusskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Vidējās izglītības mācību priekšmeti

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vidējās izglītības atestāts



DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) 1997-2004
• Organizācijas nosaukums Skolu psihologu asociācija

• Statuss organizācijā Biedrs

• Laiks (no – līdz) 2004-šod.
• Organizācijas nosaukums Organizāciju psihologu biedrība

• Statuss organizācijā Biedrs

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Krievu Teicama Teicama Teicama Teicama Teicama

Angļu Laba Teicama Laba Laba VIdēja
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Komunikācijas un sadarbības spējas

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

Atbildība, mobilitāte, 
Cilvēku administrēšanas un koordinēšanas prasmes

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Kursu aprakstu veidošanas, studiju plānošanas un analizēšanas prasmes
Windows- Word, Excel, SPSS, Power Point lietotājprogrammu pārzināšana
Projektu rakstīšanas, vadīšanas un izpildīšanas prasmes

    
BRAUKŠANAS TIESĪBAS Autovadītāja apliecība kopš 1992.gada

PAPILDU INFORMĀCIJA 2002                       Darbinieku atalgojuma sistēmas apmierinātības pētījums,  A/S Exigen Latvia. 
Pētījuma vadītāja

2004 Darbinieku attieksmes, lojalitātes, motivācijas un apmierinātības ar darbu 
pētījums, Hipotēku Banka. Pētījuma dalībniece

2004  Darbinieku lojalitātes, apmierinātības ar darbu, un atalgojumu pētījums, A/S
                                Narvesen. Pētījuma vadītāja
                                
2006                          Darbinieku lojalitātes, apmierinātības ar darbu, un atalgojumu pētījums,  
                                 A/S Narvesen. Pētījuma vadītāja
                                



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Vineta Silkāne
E-pasts Vineta.Silkane@va.lv, Vineta.Silkane@gmail.com 

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) No 2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Tērbatas 10, Valmiera

• Nodarbošanās vai amats docente
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Akadēmiskais darbs: 

– Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija I, II, Sabiedrisko attiecību 
izpētes metodes, Organizāciju komunikācija, Grupu komunikācija, Komunikācijas 
treniņš, Virtuālās telpas sociālpsiholoģiskie aspekti 

– Maģistra līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodes, Komunikācija un sociālā 
mijiedarbība

– Zinātniski pētnieciskais darbs (transformatīvā līderība, organizāciju komunikācija)
– Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz) No 1997 (programmas direktore) (nodaļas vadītāja 1997-2008)
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera

• Nodarbošanās vai amats Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību 
studiju programmas direktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības – Akadēmiskā procesa nodrošināšana
– Zinātniski pētnieciskais darbs
– Administratīvais darbs
– Studiju programmas vadība
– Darbs ar studentiem

• Laiks (no – līdz) 1996-2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Tērbatas 10, Valmiera

• Nodarbošanās vai amats lektore
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Akadēmiskais darbs: Pētījumu metodoloģija, Organizāciju komunikācija, Grupu 

komunikācija, Komunikāciju treniņš, Sabiedriskās attiecības un ētika, Sociālā attīstība un 
indivīds, Attīstības psiholoģija

– Zinātniski pētnieciskais darbs
– Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz) 1994-2002
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Medicīnas akadēmija (Rīgas Stradiņa Universitāte), Dzirciema 16, Rīga

• Nodarbošanās vai amats Lektore, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Akadēmiskais darbs: Attīstības psiholoģija, Personības un attīstības psiholoģijas teorijas, 

Personības psiholoģija, Medicīniskā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija
– Zinātniski pētnieciskais darbs (objektu attiecību teorijas, ego psiholoģija, psihosomatiskā 

medicīna)
– Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz) 1992-1994
• Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Skolotāju institūts

• Nodarbošanās vai amats Psiholoģe, Psiholoģisko pētījumu zinātniskā laboratorija

• Laiks (no – līdz) 1991-1992
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte

• Nodarbošanās vai amats Inženiere, Juridiskā fakultāte

mailto:Vineta.Silkane@gmail.com
mailto:Vineta.Silkane@va.lv


• Laiks (no – līdz) 1988-1990
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte

• Nodarbošanās vai amats Vecākā laborante, Fizikas un matemātikas fakultāte
• Galvenās aktivitātes un atbildības darbs pētījuma projekta ietvaros

IZGLĪTĪBA 

• Laiks (no – līdz) 1998-2002
• Izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Doktorantūra psiholoģijā

• Laiks (no – līdz) 1994-1996
• Izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Psiholoģija, klīniskā psiholoģija

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Maģistra grāds psiholoģijā

• Laiks (no – līdz) 1990-1994
• Izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Psiholoģija

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta kvalifikācija

• Laiks (no – līdz) 1995-2001
• Izglītības organizācijas nosaukums Grupu analīzes institūts (Oslo, Norvēģija) sadarbībā ar Norvēģijas psihiatrijas asociāciju un 

Lietuvas Grupu analītisko biedrību
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas
Pēcdiploma izglītība grupu psihoterapijā un grupu analīzē

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Kvalifikācija: grupu analītiķis, grupu psihoterapeits

• Laiks (no – līdz) 1985-1990
• Izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Matemātika

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Matemātiķa kvalifikācija

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) No 1997
• Organizācijas nosaukums Latvijas Klīnisko psihologu asociācija

• Statuss organizācijā 1997-2002 LKPA priekšsēdētāja
2002-2006 LKPA priekšsēdētājas vietniece
1997-2006 LKPA valdes locekle
2004-2007 LKPA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
2007- LKPA Sertifikācijas komisijas locekle

• Laiks (no – līdz) No 2002
• Organizācijas nosaukums Latvijas Psihologu apvienība

• Statuss organizācijā 2002-2004 valdes locekle

• Laiks (no – līdz) No 2004



• Organizācijas nosaukums EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association)
• Statuss organizācijā biedrs

SPĒJAS UN KOMPETENCES

DZIMTĀ VALODA LATVIEŠU VALODA

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda B2 Vidējais 
līmenis

B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis

 Krievu valoda C2 Augstākais 
līmenis

C2 Augstākais 
līmenis

C1 Augstākais 
līmenis

C1 Augstākais 
līmenis

B2 Vidējais līmenis

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

Vidzemes Augstskolas Senāta senatore (no 1997)
Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes Domes priekšsēdētāja (no 09.2008.)
Vidzemes Augstskolas Senāta priekšsēdētāja (no 2003.gada oktobra līdz 2008.gada jūnijam)
Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja (1999-2003)
Vidzemes Augstskolas Senāta Studiju un zinātņu komisijas vadītāja (2002-2003)
Vidzemes Augstskolas attīstības stratēģijas darba grupas vadītāja (2003), Vidzemes 
augstskolas stratēģijas izstrādes darba grupa (2004, 2005)
Vidzemes Augstskolas un Växjo Universitātes (Zviedrija) projekta skolotāju izglītībā vadības 
grupas locekle un lektore (1999-2000)

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES – Kursi un praktiskās nodarbības psiholoģijā un komunikācijā
– Darbs ar grupām (komunikāciju treniņš,  analītiski  orientēta grupu psihoterapija,  atbalsta 

grupas skolotājiem un ārstiem)
– Psiholoģiskā konsultēšana
– Klīniskā psihologa sertifikāts (2005.gads, derīgs līdz 31.12.2010.)

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Signe Ābola
Adrese Gaišļi, Vaidavas pagasts, Valmieras rajons, LV4228

Tālrunis 28389695
E-pasts signe_abola@inbox.lv

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz) No 2009. gada 

 
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsi iela 4, Valmiera, LV 4201

• Nodarbošanās vai amats vieslektore

• Laiks (no – līdz) No 2005. līdz šim laikam 
 

• Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras Valsts ģimnāzija, L. Paegles iela 40, Valmiera, LV 4200
• Nodarbošanās vai amats latviešu valodas un literatūras skolotāja

• Laiks (no – līdz) No 2005. līdz šim laikam 
• Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras pamatskola, L.Paegles iela 40, Valmiera, LV 4200

• Nodarbošanās vai amats latviešu valodas un literatūras skolotāja

• Laiks (no – līdz) No 2000. līdz šim laikam 
• Darba vietas nosaukums un adrese IZM ISEC, Vaļņu iela 2, Rīga, LV 1050

• Nodarbošanās vai amats latviešu valodas un literatūras ārštata metodiķe

• Laiks (no – līdz) 1991.-2005. 
• Darba vietas nosaukums un adrese Vaidavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Vaidava, Valmieras rajons, LV4228

• Nodarbošanās vai amats latviešu valodas un literatūras skolotāja

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz) 1993.-1995.

• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Filoloģijas fakultāte

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums filoloģijas maģistra grāds

• Laiks (no – līdz) 1983.-1988.
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Valsts universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Latviešu valodas un literatūras specialitāte

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda latviešu
 Citas valodas

Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Krievu valoda C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

Angļu valoda A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN Strādājot IZM ISEC, esmu guvusi labu pieredzi un sadarbības prasmes darba grupā. 



KOMPETENCES LVAVA ietvaros 2008. gadā vadīju apmācības kursus „Literatūras mācīšana vidusskolā” 42 
pedagogiem Liepājā.

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām ( Word, Excel, Power Point). Iemaņas 
iegūtas pedagogu profesionālās pilnveides programmas kursos 2008. gadā .



CURRICULUM VITAE

PERSONAS DATI

Valdis Vīksna
Adrese „Dukuri”, Jeru pag. LV – 4243
Tālr. 64263705, 29423864

IZGLĪTĪBA
2005. – 2007.g. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola – profesionālais maģistra grāds skolvadībā.
2001 – 2002.g. Latvijas Universitāte, Fizikas un Matemātikas fakultāte, profesionālās studiju programmas – 
vidusskolas informātikas skolotājs.
1972 – 1979.g. Rīgas Politehniskais institūts, Radiotehnikas un Sakaru fakultāte, specialitāte – radioaparatūras 
konstruēšana un ražošana.
DARBA PIEREDZE
2004.g. – lektors Vidzemes Augstskola, 
1997.g. – 2004.g.informātikas skolotājs, datortehnikas inženieris Rūjienas Arodģimnāzija
1997.g. – automātikas atslēdznieks Rūjienas Piensaimnieku Biedrība
1994.g. – 1996.g.datortīkla administrators “Banka Baltija”
1992.g. – informātikas skolotājs, direktora vietnieks informātikā Rūjienas vidusskolā
1992.g. – 1994.g.galvenais enerģētiķis zivsaimniecībā “Rūja”
1986.g. – 1992.g.automātikas atslēdznieks zvejnieku k/s “Padomju Zvejnieks”
1979.g. – 1986.g.tehnologs, iecirkņa priekšnieks Rīgas Radio Rūpnīca
1979.g. – 1979.g.konstruktors konstruktoru birojā “Orbīta”
1972.g. – 1976.g.sporta instruktors sporta biedrībā “Dinamo”
1968.g. – 1971.g.elektriķis Valmieras PMK (vasarās)
VALODU ZINĀŠANAS
Krievu – laba sarunvaloda
Vācu – sarunvaloda
PRASMES
B kategorijas autovadītāja apliecība
C 5 elektrodrošības kategorija



Curriculum Vitae 

Personas dati
 Vārds / Uzvārds       Ansis Zunde 

Tālrunis         2 88 175 66
E-pasts  ansis.zunde@va.lv 

Darba pieredze

Laika periods 1977.-1980. Filozofijas lektors (stundu pasniedzējs) LU. 
1981.-1985. tulkotājs un zinātniskais redaktors izdevniecībā «Avots».             
No 1985.                 pētnieks LZA un LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. 
No 2000.                    lektors un viesdocents Vidzemes Augstskolā. 
No 2003.                   vieslektors LU Sociālo zinātņu fakultātē.

Profesija vai ieņemamais amats  Pētnieks LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, 
 Viesdocents Vidzemes Augstskolā

Galvenie pienākumi Zinātniska pētniecība filozofijā un letonikā, docētāja pienākumi. 
Darba vietas nosaukums un adrese LU Filozofijas un socioloģijas institūts – Akadēmijas laik. 1, Rīgā. 

Vidzemes Augstskola  - Cēsu iekā 4, Valmierā
Nozare Filozofija – praktiskā un teorētiskā. Diskursu teorijas un analīzes. Kopējais publikāciju skaits – 170.

Izglītība

Laika periods  1969.-1974. Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē
 1974.-1977. Aspirantūra LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas 

vēstures katedrā 
1990 – 1991. Stažēšanās PSRS ZA Filozofijas institūtā Maskavā                                            

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

LU diploms (pielīdzināms maģistram)

Kvalifikācija: filozofijas pasniedzējs un sociologs.

Prasmes Redaktora un tulkotāja  pieredze

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu val.

Cita(s) valoda(s) Angļu un krievu
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs
Angļu B2 Patstāvīgs 

lietotājs B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs
Krievu C1 Profesionāls 

lietotājs
C
2

Profesionāls 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B2 Patstāvīgs 
lietotājs C2 Profesionāls 

lietotājs
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Organizatoriskas prasmes 7 gadus esmu bijis biedrības «Intelekts» prezidents, organizējis intelektuālu grāmatu izdošanu. Tagad 
biedrības «Intelekts» valdes loceklis.

Vadītāja apliecība Nav

mailto:ansis.zunde@va.lv


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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Agnese Karaseva
Adrese Matīšu iela 15, Valmiera, LV 4201, Latvija

Tālrunis +371 29538468
E-pasts agnese.karaseva@va.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2007. - patlaban
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Attīstības daļas vadītāja vietniece 

• Galvenās aktivitātes un atbildības ES un citu finanšu avotu līdzekļu piesaiste, ES un citu avotu finansēto projektu koordinēšana, 
sadarbības veidošana un uzturēšana ar projektu partneriem Latvijā un ārvalstīs, dalība iestādes 
stratēģiskās plānošanas procesā

• Laiks (no – līdz) 2002. - 2008
• Darba vietas nosaukums un adrese Nacionālā ziņu aģentūra LETA, Marijas iela 2, Rīga, LV 1050

• Biznesa veids vai nozare Masu mediji
• Nodarbošanās vai amats Vidzemes reģionālā reportiere 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Operatīvu un objektīvu ziņu materiālu sagatavošana par aktuāliem tematiem Valmieras, Valkas, 
Cēsu, Limbažu, Gulbenes, Madonas un Alūksnes rajonos

• Laiks (no – līdz) 2007. – 2008.
• Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras Drāmas teātris, Lāčplēša iela 4, Valmiera. LV 4201

• Biznesa veids vai nozare Teātra māksla
• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību speciāliste – papildu darbs

• Galvenās aktivitātes un atbildības Informācijas sagatavošana VDT mājas lapai, medijiem par VDT iestudējumiem, aktualitātēm. 
Mājas lapas atjaunošana, informatīvo materiālu sagatavošana, tulkošana, dalība mārketinga 
aktivitātēs

• Laiks (no – līdz) 2002.- 2006.
• Darba vietas nosaukums un adrese Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra” (VAA), Lāčplēša iela 1, Valmiera, LV 4201

• Biznesa veids vai nozare Reģionālā attīstība
• Nodarbošanās vai amats Mediju speciāliste

• Galvenās aktivitātes un atbildības Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, publicitātes veidošana, dalība reģionālo projektu ieviešanā 
– publicitāte, projektu koordinēšana, sadarbība ar iesaistītajiem partneriem, Vidzemes attīstības 
aģentūras mājas lapas jaunumu sadaļas atjaunošana, papildināšana, semināru organizēšana 
Vidzemes pašvaldību speciālistiem par komunikāciju un sabiedriskajām attiecībām, semināru 
satura izstrāde, jaunu projektu pieteikumu sagatavošana ES finansējuma piesaistei, apstiprināto 
projektu sagatavošana īstenošanas uzsākšanai, līgumu slēgšanai.
VAA patstāvīgi sagatavotie projektu pieteikumi:
„Komunikācijas līdzekļu izmantošana – priekšnoteikums kvalitatīvu ESF projektu pieteikumu 
sagatavošanā Vidzemes reģiona pašvaldībās” – iesniegts Sabiedrības integrācijas fondā , 
apstiprināts ar Nr. VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1/0001/0043. bet nav īstenots finanšu trūkuma 
dēļ.
„Atbalsts Vidzemē jauniešiem ar vidējo un vidējo profesionālo izglītību komercdarbības un  

mailto:Agnese.karaseva@va.lv
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pašnodarbinātības uzsākšanai” Iesniegts Sabiedrības integrācijas fondā, apstiprināts un tiek 
īstenots.

Līdzdalība projektu pieteikumu sagatavošanā:
„Vidzemes reģions ceļā uz pilsonisku sabiedrību”. Projekta iesniedzējs – Madonas Biznesa 
Informācijas un inovāciju centrs. Līdzdalība projekta mērķu formulēšanā, projektā paredzētās 
apmācību programmas izstrādē, mērķa grupas apzināšanā, projekta informācijas tulkošanā 
angļu valodā. Projekts iesniegts Sabiedrības integrācijas fondā
„Kultūru dialogi Vidzemē”. Projekta iesniedzējs – Vidzemes attīstības aģentūra. Projekts 
apstiprināts un tiek īstenots. Līdzdalība projekta idejas, mērķu, aktivitāšu izstrādē, pieteikuma 
formas sagatavošanā, projekta partneru koordinēšanā.

Līdzdalība projektu ieviešanā:
sabiedrisko attiecību un publicitātes organizēšana apmēram 10 VAA projektiem dažādās jomās: 
tūrisma attīstībā, izglītībā, kultūras integrācijā, informāciju tehnoloģiju attīstībā, telpiskajā 
plānošanā, pārrobežu sadarbībā, uzņēmējdarbības veicināšanā u.c.

• Laiks (no – līdz) 2005. – 2007.
• Darba vietas nosaukums un adrese Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, Cēsu konsultāciju centrs, Valmieras iela 19, 

Cēsis, LV - 4101
• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Konsultante Reklāmas un sabiedrisko attiecību nodaļā

• Galvenās aktivitātes un atbildības Konsultāciju sniegšana (lekciju sagatavošana un lasīšana) studentiem žurnālistikā un masu 
komunikācijā

• Laiks (no – līdz) 2001. – 2002.
• Darba vietas nosaukums un adrese Ziņu aģentūra BNS, Dzirnavu 57a, Rīga, LV-1010

• Biznesa veids vai nozare Masu mediji
• Nodarbošanās vai amats Ziemeļvidzemes reportiere 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Operatīvu un objektīvu ziņu materiālu sagatavošana par aktuāliem tematiem Valmieras, Valkas, 
Cēsu, Limbažu rajonos

• Laiks (no – līdz) 2000. – 2001.
• Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras Kultūras nams, Rīgas iela 10, Valmiera, LV 4201

• Biznesa veids vai nozare Pašvaldības kultūras iestāde
• Nodarbošanās vai amats Speciāliste sabiedriskajās attiecībās

• Galvenās aktivitātes un atbildības Informācijas izplatīšana vietējiem masu medijiem par Kultūras nama aktivitātēm

• Laiks (no – līdz) 1999./2000 akad.māc. gads un 2000./2001. akad.māc. gads
• Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas starptautiskā vasaras skola (BISS), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200 

• Biznesa veids vai nozare Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību grupas vadītāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Komunikācijas nodrošināšana ar BISS studentiem, masu medijiem, BISS mājas lapas 
atjaunošana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2006. – 2008.
• izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes Augstskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Politoloģijas nodaļa, maģistrantūras programma „Komunikācija un pārvaldība”

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs

• Laiks (no – līdz) 1998. – 2002.
• izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes Augstskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati Komunikācija, sabiedrisko attiecību teorija un prakse, socioloģisko pētījumu veikšana, datu 



vai profesionālās spējas apstrāde; mārketinga, uzņēmējdarbības, psiholoģijas pamatkursi 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sabiedrisko attiecību speciālists

• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 
var norādīt)

160 kp (240.00 ECTS)

• Laiks (no – līdz) 1997. – 1998.
• izglītības organizācijas nosaukums Ziemeļvalstu ģimnāzija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Vidusskolas 12.klases standartpriekšmeti. Padziļināti – dāņu, vācu un angļu valodas.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Diploms par vidējo izglītību

• Laiks (no – līdz) 1995. – 1997.
• izglītības organizācijas nosaukums E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Vidusskolas 10.un 11.klases standarpriekšmeti, Padziļināti – kultūras vēsture, vēsture.

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav
 nepieciešams formāls sertifikāts vai diploms  
 
   

Dzimtā valoda latviešu

 Citas valodas

Angļu Ļoti labi
 Dāņu labi
Vācu labi

Krievu pamatzināšanas

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Ļoti labas komunikācijas spējas, diskusijas vadīšanas iemaņas.

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

Labas grupas vadītāja prasmes un iemaņas – iegūtas, divus gadus vadot neformālu, pašas 
ierosinātu Vidzemes pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu kopu, organizējot seminārus 
speciālistiem. Labas organizatoriskās spējas – iegūtas veidojot komunikācijas kampaņas 
Vidzemes attīstības aģentūras projektiem (kampaņa četriem nodarbinātību veicinošiem 
projektiem Vidzemē „Bezdarbam – NĒ”, projekta „E-Vidzeme” rajonu Interneta svētki un skolēnu 
spēles internetā)

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Ļoti labas datorprasmes un prasmes strādāt ar internetu. Prasmes strādāt ar biroja tehniku, 
lietvedības pamatzināšanas.

AUTOVADĪTĀJA TIESĪBAS B kategorijas autovadītāja apliecība (izdota 2003.gadā). Ir personiskā automašīna.



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Gunta Matisone
Adrese Valmiera, Dārza iela 13 - 54

Tālrunis 29175307
E-pasts gunta.matisone@radio.org.lv; gunta.matisone@vtv.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) No 2009. gada
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Kurss „TV un radio žurnālistika”
• Nodarbošanās vai amats Vieslektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekcijas un praktiskās nodarbības

• Laiks (no – līdz) 1986.gads līdz šim brīdim
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Radio, Rīga, Doma laukums 8

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika
• Nodarbošanās vai amats Vidzemes novada korespondente

• Galvenās aktivitātes un atbildības Reģiona aktualitāšu atspoguļojums

• Laiks (no – līdz) 1992.gads līdz šim brīdim
• Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Valmieras TV”

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika
• Nodarbošanās vai amats Galvenā redaktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Ziņu raidījumu producēšana, autorraidījumu gatavošana

• Laiks (no – līdz) 2002.-2006.gads
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Valmiera, Cēsu iela 4

• Biznesa veids vai nozare Kurss „Žurnālistikas pamati un tehnika”
• Nodarbošanās vai amats Vieslektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekcijas un praktiskās nodarbības

• Laiks (no – līdz) 1991.-1992.gads
• Darba vietas nosaukums un adrese Laikraksts „Vidzemes Ziņas”

• Biznesa veids vai nozare Laikraksta izdošana
• Nodarbošanās vai amats Redaktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Laikraksta veidošana, rediģēšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 1981.-1986.gads
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Žurnālists

• Laiks (no – līdz) 1970 – 1981.gads
• izglītības organizācijas nosaukums Valmieras 5.vidusskola
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vidējā izglītība

mailto:gunta.matisone@vtv.lv
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SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Vācu valoda B1 Patstāvīgs 
lietotājs

B1 Patstāvīgs 
lietotājs

B1 Patstāvīgs 
lietotājs

B1 Patstāvīgs 
lietotājs

B1 Patstāvīgs 
lietotājs

Krievu valoda C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Spēja kontaktēties un komunicēt. 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

KOLEKTĪVA VADĪŠANA, DARBA ORGANIZĒŠANA.

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES SPĒJA STRĀDĀT AR  SKAŅAS PROGRAAMMĀM  UN PATSTĀVĪGI MONTĒT IERAKSTUS. PRASMES VIDEO MONTĀŽA . 

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija

PAPILDU INFORMĀCIJA 2002.GADĀ NRTP BALVA PAR VIDEO FILMU CIKLU „PIEZĪMES SIBĪRIJAS SNIEGĀ”. VAIRĀKKĀRT ARĪ SAŅEMTAS BALVAS 
PAR ZIŅU RAIDĪJUMU PRODUCĒŠANU.



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Beata Galzone
Adrese Blaumaņa iela 31-23, Rīga, LV-1011

Tālrunis 29259905
E-pasts beata.galzone@opera.lv 

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2007 – šim brīdim
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīga, LV-1050

• Biznesa veids vai nozare Kultūra, teātris
• Nodarbošanās vai amats Administratīvā direktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Juridiskās un personāla daļas vadīšana, Personāla stratēģijas izstrādāšana un īstenošana, 
juridiskās dokumentācijas aprites plānošana un nodrošināšana.

• Laiks (no – līdz) 2006 – šim brīdim
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Vieslektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju gatavošana un pasniegšana

• Laiks (no – līdz) 2005 – 2007 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīga, LV-1050

• Biznesa veids vai nozare Kultūra, teātris
• Nodarbošanās vai amats Personāla daļas vadītājas vietas izpildītāja, Juriste

• Galvenās aktivitātes un atbildības Personāla daļas vadīšana, sadarbības īstenošana ar darbinieku arodbiedrībām. Līgumu 
sagatavošanas, uzskaites un uzglabāšanas organizēšana un nodrošināšana.

• Laiks (no – līdz) 2004 – 2005 
• Darba vietas nosaukums un adrese Nacionālā radio un televīzijas padome, Smilšu iela 1/3, Rīga LV 1939

• Biznesa veids vai nozare Elektroniskie masu informācijas līdzekļi
• Nodarbošanās vai amats juriskonsulte

• Galvenās aktivitātes un atbildības Radio un televīzijas likuma normu izpildes uzraudzības nodrošināšana saistībā ar Latvijas 
Televīzijas un Latvijas Radio darbību. Saimniecisko un administratīvo līgumu slēgšana saistībā 
ar NRTP darbību

• Laiks (no – līdz) 2000 – 2004 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīga, LV-1050

• Biznesa veids vai nozare Kultūra, teātris
• Nodarbošanās vai amats Juriste, personāla speciāliste

• Galvenās aktivitātes un atbildības Līgumu sagatavošana, personāla lietvedības dokumentu sastādīšana

mailto:beata.galzone@opera.lv


IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2003-2005
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības zinātņu fakultāte. Eiropas studiju maģistra 

programma
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
ES politika, ekonomika vēsture un tiesību sistēma

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu maģistra kvalifikācija

• Laiks (no – līdz) 1998-2003
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Civiltiesības, krimināltiesības, starptautiskās tiesības, administratīvās tiesības, tiesību vēsture 
u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Jurists, II līmeņa profesionālā izglītība (bakalaurs)

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav 

nepieciešams formāls sertifikāts vai 
diploms 

Dzimtā valoda latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

 Krievu valoda C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

C1 Profesionāls 
lietotājs

B2 Patstāvīgs 
lietotājs

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES - teicamas komunikācijas spējas, kas iegūtas strādājot komandā;
- tolerance un pielāgošanās spējas, kas iegūtas strādājot multikulturālā un radošā vidē 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

- vadītāja iemaņas (pašlaik vadu savā tiešajā padotībā esošos 8 cilvēkus Latvijas Nacionālajā 
operā);
- pieredze projektu un darba grupu vadīšanā (vadu iekšējās avīzes projektu, kā arī atsevišķas 
darba grupas Latvijas Nacionālajā operā);

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES labas iemaņas darbā ar Microsoft Office™ programmām (Word, Excel and PowerPoint) 

PAPILDU INFORMĀCIJA 2006, 2007, 2008 
Pasniedzēja,  studiju  kursa  „Sabiedrisko  attiecību  tiesiskie  aspekti”  autore  -  Vidzemes 
Augstskola, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Lekciju un semināru autore , SIA  „Komunikāciju Akadēmija” 

2005.gada  Pašvaldību  vēlēšanu  slēgtās  reklāmas  radio  un  televīzijā  uzraudzības  komisijas 
darba organizēšana.



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Vija Melbārde
Adrese G.Apiņa 16-20, Valmiera, LV-4200

Tālrunis 42 07814
E-pasts vija@va.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 26.06.2008.2002. -šobrīd
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola

• Nodarbošanās vai amats Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāne 
• Galvenās aktivitātes un atbildības 1. Fakultātes darba plānošana , vadība un kontrole.

2.Fakultātes pārstāvniecība ViA institūcijās un ārpus augstskolas.

• Laiks (no – līdz) 10.2002. -šobrīd
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola

• Nodarbošanās vai amats Biznesa vadības nodaļas vadītāja
• Galvenās aktivitātes un atbildības 1.Nodaļas darba plānošana vadība un kontrole.

2.Nodaļas pārstāvēšana ViA institūcijās un ārpus augstskolas; starptautiskās sadarbības 
veidošana.

• Laiks (no – līdz) 10.2002. – 2006.
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola

• Nodarbošanās vai amats Biznesa vadības studiju programmas direktore
• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju programmas satura izstrādāšana un programmas praktiskās realizācijas nodrošināšana.

• Laiks (no – līdz) 03.11.2003. - šobrīd
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola

• Nodarbošanās vai amats Docente, ViA Senāta locekle
• Galvenās aktivitātes un atbildības 1.Studiju kursu Mikroekonomika, Makroekonomika docēšana 

2.Dalība Vidzemes augstskolas attīstības stratēģijas izstrādē, mācību procesa plānošana, 
vadība un kontrole .

• Laiks (no – līdz) 01.09.2001. - 03.11.2003.
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola

• Nodarbošanās vai amats  lektore
• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju kursu Mikroekonomika, Makroekonomika docēšana 

• Laiks (no – līdz) 01.09.2002. - šobrīd
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

• Nodarbošanās vai amats Lektore
• Galvenās aktivitātes un atbildības 1.Studiju  kursu Mikroekonomika,  Makroekonomika,  Ekonomikas teorijas  pamati,  Ekonomikas 

pamati, Ekonomikas aktuālas problēmas, Ekonomikas mācību metodika docēšana .
2.Ekonomiskas pasniedzēju starptautisku un valsts nozīmes apmācības kursu  satura izstrāde 
un  organizēšana.

• Laiks (no – līdz) 01.09.2001. - 01.07.2002.    
• Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte                                        

• Nodarbošanās vai amats lektore
• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju kursu Mikroekonomika, Makroekonomika docēšana



• Laiks (no – līdz) 01.09.1999. - 01.07.2001.

• Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola “Turība”, Uzņēmējdarbības fakultāte  
• Nodarbošanās vai amats lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju kursu Tautsaimniecība, Ievads uzņēmējdarbībā, Mikroekonomika docēšana  

• Laiks (no – līdz) 01.13.1995. - 01.09.2002.
• Darba vietas nosaukums un adrese LR Naturalizācijas pārvalde, Valmieras reģionālā nodaļa

• Nodarbošanās vai amats Eksaminācijas daļas vadītāja
• Galvenās aktivitātes un atbildības 1.Darbs NP ekspertu grupas sastāvā pārbaužu satura izstrādes un organizācijas jautājumos;

2. Eksaminācijas daļas darba plānošana un nodrošināšana Vidzemes reģionā.

• Laiks (no – līdz) 01.09.1992. - 01.09.1995.
• Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras rajona skolu pārvalde

• Nodarbošanās vai amats vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, metodiķe
• Galvenās aktivitātes un atbildības 1.Tālālizglītības kursu satura izstrāde un organizācija;

2.Rajona skolotāju metodiskā darba plānošana , vadīšana un koordinēšana; apmācības kursu 
organizēšana .

• Laiks (no – līdz) 01.08.1980.-01.07.1999
• Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras Viestura vidusskola

• Nodarbošanās vai amats Skolotājs
• Galvenās aktivitātes un atbildības Mācību priekšmetu Biznesa ekonomika, Ekonomikas pamati, Vēsture, Politika un tiesības, 

Filozofija un Civilzinības pasniegšana .

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 01.09.2002. - šobrīd  
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Studijas Vadības zinātņu doktorantūrā

• Laiks (no – līdz) 30.10.1996. - 21.12.2000.
• izglītības organizācijas nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

• Laiks (no – līdz) 01.09.1995. – 25.05.1996.
• izglītības organizācijas nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums vidusskolas ekonomikas skolotājs

• Laiks (no – līdz) 01.09.1975 –26.06. 1980.
• izglītības organizācijas nosaukums LVU Vēstures un filozofijas fakultātē
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs

• Laiks (no – līdz) 21. - 27.03.2004.
• izglītības organizācijas nosaukums ASV Ekonomiskās izglītības nacionālā padome (NCEE) un LU Ekonomikas izglītības centrs “ 

Ekonomists “
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Ekonomikas pasniedzēju apmācības programma

• Laiks (no – līdz) 04. - 09.2001.
• izglītības organizācijas nosaukums LR IZM, Sorosa fonds – Latvija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Pārmaiņas izglītībā: kritiskās domāšanas attīstīšana

• Laiks (no – līdz) 1995. - 1998.



• izglītības organizācijas nosaukums Eiropas Padome (EP Izglītības, kultūras un sporta direkcija, Pārbaudes materiālu centrālo 
institūts CITO, Lankasteras universitāte, Kembridžas universitāte)

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Mācību līdzekļu un pārbaudes materiālu izstrādes metodika

• Laiks (no – līdz) 01.09.1996. – 10.05.1997.
• izglītības organizācijas nosaukums ASV Ekonomiskās izglītības nacionālā padome  (NCEE)
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Ekonomikas apmācības programma “ Training of Trainers “

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Krievu valoda C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis

 Vācu valoda C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES 2004. – 2006.
Dalība  starptautiskā  projektā  "Competence  Network  for  Introduction  of  Modern  ICTE 
Technologies  in  Vocational  Learning  in  Social  Systems  Simulation  and  Research 
(SocSimNet)" (Latvija, Vācija , Lielbritānija, Spānija )

2002. - šobrīd  
Dalība  starptautiskā projektā  “Uzņēmējspēju  veidošana”  (Eiropas Padome,  LR ZIM,  Latvijas 
Universitāte )                        

1999. – 2005.
Dalība starptautiskā projektā ”Pasaule un Latvija” (Pasaules Banka un LU)



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Gunita Berķe
Tālrunis + 371 9325677
E-pasts gunita.berke@bps.lv

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz) 2009.g.

• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera
• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Vieslektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju gatavošana un pasniegšana

• Laiks (no – līdz) 1999. g. marts – 2008.gada augusts
• Darba vietas nosaukums un adrese Sabiedrisko attiecību konsultācijas „BPS”, Bauskas iela 58a, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Sabiedriskās attiecības
• Nodarbošanās vai amats direktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Gatavot sabiedrisko attiecību kampaņu stratēģijas un realizēt tās, veikt konsultāciju 
pakalpojumus, tajā skaitā krīzes komunikācijas konsultācijas

• Nodarbošanās vai amats Valdes priekšsēdētāja
• Galvenās aktivitātes un atbildības Gatavot sabiedrisko attiecību kampaņu stratēģijas, mediju attiecības krīžu komunikācija u.c.

• Laiks (no – līdz) 1998.g. jūnijs- 2008.gada jūnijs
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu ielā 4, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektore, docente

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju kursi studentiem: „SA teorijas”, „Masu komunikācijas teorijas”, Krīžu komunikācija”, 
„Runas un rakstītā komunikācija”

• Laiks (no – līdz) 1999.g.- 2003.g.
• Darba vietas nosaukums un adrese LR labklājības ministrija, Skolas iela 28, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības Sabiedrisko attiecību un informatīvās aktivitātes

• Laiks (no – līdz) 1997.g.- 1999.g. 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats Ārzemju ziņu nodaļas vadītāja vietniece, komentētāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Nodaļas darba organizēšana, komentāru gatavošana

• Laiks (no – līdz) 1995.g. – 1997.g
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats Ziņu dienesta redaktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Ziņu gatavošana

• Laiks (no – līdz) 1993.g. –1995.g.
• Darba vietas nosaukums un adrese Programma „Mikrofons”, Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats konsultante darbam ar medijiem

• Galvenās aktivitātes un atbildības Sadarbība ar medijiem

• Laiks (no – līdz) 1990.g.- 1991.g.
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats Latvijas radio korespondente Maskavā

• Galvenās aktivitātes un atbildības Žurnālistika: intervijas, reportāžas 

mailto:gunita.berke@bps.lv


• Laiks (no – līdz) 1988.g.– 1990.g. 
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats radio programmas “Mikrofons” redaktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Programmu gatavošana un moderēšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 1995.g. – 1998.g., 

• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte, Starptautisko attiecību studijas,
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Starptautiskā politika, ES politika, Politikas vēsture

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums maģistra grāds: starptautiskās attiecības/ politoloģija

• Laiks (no – līdz) 1985.g. – 1988. specialitāte- 
• izglītības organizācijas nosaukums Maskavas Valsts universitātes Žurnālistikas fakultāte, TV un radio žurnālistika,
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Masu komunikācijas teorijas, Mediju vēsture, žurnālistikas pamati

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums TV žurnālistika

• Laiks (no – līdz) 1982.g.- 1985.g.–specialitāte- 
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Latvijas mediju vēsture, Radio un TV žurnālistika, Drukātie mediji

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Žurnāliste

DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS
• Laiks (no – līdz) 2002.-2005.g

• Organizācijas nosaukums Latvijas sabiedrisko attiecību profesionālu asociācija
• Statuss organizācijā biedrs

• Laiks (no – līdz) 2003.-2008.g.
• Organizācijas nosaukums EUPRERA

• Statuss organizācijā biedrs

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet 
nav nepieciešams formāls sertifikāts 

vai diploms 

Dzimtā valoda  latviešu

 Citas valodas
Krievu ( 1)
Angļu ( 2)

 Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana
 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu 1 Laba Laba Labs Labs Labi
Krievu 2. Laba Laba Labi Labs Labs

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Labas komunikācijas prasmes

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

Rakstīt projektus, vadīt projektu grupas, novērtēt rezultātu

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Darbs ar datoru uc. tehnoloģijām



CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Prezentācijas un uzstāšanās prasmes, Runas prasmes, Es programmu novērtējums, Politiskā 
žurnālistika

BRAUKŠANAS TIESĪBAS Auto vadītāja apliecība B kategoija 

PAPILDU INFORMĀCIJA Līdzdalība semināros, konferencēs, cieša sadarbība ar medijiem
2005.gada maijs, Lielbritānija, Londona, līdzdalība seminārā „Starp kultūru komunikācijas 
specifika”, Coghill&  Beery
2004.gada oktobris, Vācija un Leipciga EIPRERA konference
2005.gada maijs, Lielbritānija, Londona, „Starpkultūru komunikācijas treniņš
2001.g.- decembris, Zviedrija, Baltijas institūta veicināts seminārs- Valdības institūciju 
informācijas stratēģija
1999.g.- februāris, marts, Norvēģija, Lillehamere, Masu mediju attīstības perspektīvas
1998.g. – februāris, marts- Beļģija, Brisele, USIS, starptautiskās organizācijas un sabiedrības 
informēšana 
1998.g. -  jūnijs, jūlijs- Latvija, ASV universitāšu sabiedrisko attiecību   
 pasniedzēju  un  Vidzemes  augstskolas  vasaras  skola Baltijas  un  Austrumeiropas  valstu 
augstskolu sabiedrisko attiecību pasniedzējiem
1998.g. – septembris- oktobris, Zviedrija, Kalmāra, Fojo, masu komunikācija un ētika
1997.g. – Dānija, Baltijas Mediju centrs, politiskā žurnālistika un komunikācija



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Baiba Pētersone
Telefons 642 81238
E-pasts baiba.petersone@va.lv

AKADĒMISKĀ DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2007—Pašlaik
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Valmiera, Latvija

• Nodarbošanās vai amats Lektore 
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Sabiedrisko attiecību, komunikācijas, un pētījumu metodoloģijas kursu mācīšana bakalaura 

un maģistratūras programmu studentiem

• Laiks (no – līdz) 2006—2007
• Darba vietas nosaukums un adrese Džordžijas Universitāte, Atēnas, Džordžija, ASV

• Nodarbošanās vai amats Instruktore
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Kursa Sabiedrisko attiecību administrācija mācīšana žurnālistikas un komunikācijas 

fakultātes vecāko kursu bakalaura programmas studentiem 

• Laiks (no – līdz) 2002-2004
• Darba vietas nosaukums un adrese Merilendas Universitāte, Koledžas Parks, Merilenda, ASV

• Nodarbošanās vai amats Instruktore
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Kursa Orālā komunikācija mācīšana bakalaura programmas studentiem no dažādām 

akadēmiskajām disciplīnām (piemēram, komunikācija, biznesa vadība, politikas zinātne, 
starptautiskās attiecības, drāma, utt.) 

PROFESIONĀLĀ DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2005
• Darba vietas nosaukums un adrese ASV Civilās Pētniecības un Attīstības Fonds, Ārlingtona, Virdžīnija, ASV

• Nodarbošanās vai amats Attīstības un īpašo pasākumu projektu vadītāja
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Attiecību veidošana ar ASV Kongresa pārstāvjiem

– Komunikācija ar korporatīvajiem donoriem un finansu līdzekļu piesaiste
– Informācijas kampaņu veidošana par Fonda zinātnes un tehnoloģijas programmām Eirāzijā 

un Tuvajos Austrumos
– Pasākumu organizēšana, lai veicinātu sadarbību starp dažādu valstu zinātniekiem, kas 

mazina bīstamo militāro tehnoloģiju izmantošana Eirāzijā un Tuvajos Austrumos

• Laiks (no – līdz) 2004
• Darba vietas nosaukums un adrese Laicīgo Vācu Studiju Pētniecības Centrs Amerikā, Džona Hopkinsa Universitāte, Vašingtona, 

D.C., ASV
• Nodarbošanās vai amats Attīstības koordinatore

• Galvenās aktivitātes un atbildības – Attiecību veidošana ar Eiropas un ASV korporatīvajiem un individuālajiem donoriem
– Komunikācijas uzturēšana ar Institūta valdes locekļiem
– Institūta transatlantisko semināru programmu organizēšana
– Institūta stratēģiskā sabiedrisko attiecību plāna izstrāde

• Laiks (no – līdz) 2000-2002
• Darba vietas nosaukums un adrese Mērķa Grupa, Vašingtona, D.C., ASV

• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību un mārketinga koordinatore
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Sabiedrisko attiecībum un mārketinga programmu plānošana un izpilde Grupas klientiem

– Klientu komunikācijas programmu efektivitātes mērinstrumentu izveidošana un efektivitātes 
noteikšana



– Klientu publicitātes pasākumu organizēšana

• Laiks (no – līdz) 1999
• Darba vietas nosaukums un adrese Džona F. Kenedija Izpildītājmākslas Centrs, Vašingtona, D.C., ASV

• Nodarbošanās vai amats Preses nodaļas praktikante
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Mēdiju un sabiedrības informēšana par Kenedija Centra operas, baleta un teātra izrādēm, 

koncertiem, festivāliem, un balvas pasniegšanas ceremonijām, sadarbībā ar Centra preses 
nodaļas vadītāju

– Informatīvo materiālu izveidošana un tulkošana Maskavas Lielā Teātra ikgadējām 
viesizrādēm Kenedija Centrā

– Iekšējās komunikācijas apmaiņas veicināšana starp Kenedija Centra Preses un Izglītības 
nodaļām

• Laiks (no – līdz) 1998
• Darba vietas nosaukums un adrese Smitsona Institūcija, Nacionālais Zooloģiskais Parks, Vašingtona, D.C., ASV

• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību nodaļas praktikante
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Pētījuma veikšana un instrumentu izstrāde, lai noteiktu kvalitāti Parka publiskajām lekcijām 

par vides aizsardzību
– Attiecību veidošana ar mēdijiem, lai veicinātu Parka vides programmu publicitāti
– Informatīvo un izglītojošo materiālu izstrāde par Parka zinātnieku publikācijām 

• Laiks (no – līdz) 1997—1998
• Darba vietas nosaukums un adrese Laikraksts “Liesma,” Valmiera, Latvija

• Nodarbošanās vai amats Reportiere
• Galvenās aktivitātes un atbildības – Ziņu atspoguļošana par Valmieras pilsētai un rajonam aktuālām tēmām

IZGLĪTĪBA 

• Laiks (no – līdz) 2005—Pašlaik 
• Izglītības organizācijas nosaukums Džordžijas Universitāte

• Akadēmiskā disciplīna Masu komunikācija ar specializāciju sabiedriskajās attiecībās
• Akadēmiskais grāds un/vai 

saņemtās kvalifikācijas nosaukums
Doctor of Philosophy  (2009. gada pavasaris)

• Laiks (no – līdz) 2002—2004 
• Izglītības organizācijas nosaukums Merilendas Universitāte

• Akadēmiskā disciplīna Komunikācija ar specializāciju sabiedriskajās attiecībās
• Akadēmiskais grāds un/vai 

saņemtās kvalifikācijas nosaukums
Master of Arts

• Laiks (no – līdz) 2000
• Izglītības organizācijas nosaukums Viduszviedrijas Universitāte

• Akadēmiskā disciplīna Mēdiji un komunikācijas
• Akadēmiskais grāds un/vai 

saņemtās kvalifikācijas nosaukums
Apmaiņas studente

• Laiks (no – līdz) 1996-2000
• Izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes Augstskola

• Akadēmiskā disciplīna Komunikācijas un sabiedriskās attiecības
• Akadēmiskais grāds un/vai 

saņemtās kvalifikācijas nosaukums
Augstākā profesionālā izglītība

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) 2004—Pašlaik 
• Organizācijas nosaukums Starptautiskā Komunikācijas Asociācija



• Statuss organizācijā Biedre

• Laiks (no – līdz) 2005—Pašlaik 
• Organizācijas nosaukums Žurnālistikas un Masu Komunikācijas Izglītības Asociācija

• Statuss organizācijā Biedre

• Laiks (no – līdz) 2007—Pašlaik 
• Organizācijas nosaukums Baltijas Studiju Attīsības Asociācija

• Statuss organizācijā Biedre

• Laiks (no – līdz) 1997—2000 
• Organizācijas nosaukums Eiropas Sabiedrisko Attiecību Studentu Konfederācija

• Statuss organizācijā Latvijas pārstāve, biedre

PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKĀS 
KONFERENCĒS 

• Laiks 2008. gada maijs
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Starptautiskā Komunikācijas Asociācija, Monreāla, Kanāda

• Referāta vai tēžu nosaukums Increasing a nation’s diplomatic capabilities through relationship management (Pētījums tiks  
prezentēts asociācijas četru labāko sabiedrisko attiecību darbu sesijā)  

• Laiks 2008. gada maijs
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Baltijas Studiju Attīsības Asociācija, Blūmingtona, ASV

• Referāta vai tēžu nosaukums The development of communication management in Latvia after the Third Awakening: Public 
relations as an instrument for political, economic, and social change

• Laiks 2008. gada marts
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Sabiedrisko Attiecību Institūts, Maiami, ASV

• Referāta vai tēžu nosaukums Managing from the middle: The role of mid-level gatekeepers in mobilizing grassroots activism 
and encouraging facilitative relationships (līdzautori Braians H. Rēbers un Brūss K. Bergers)

• Laiks 2007. gada augusts 
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Žurnālistikas un Masu Komunikācijas Izglītības Asociācija, Vašingtona, D.C., ASV

• Referāta vai tēžu nosaukums Enabling marginalized voices in PR graduate education (dalība diskusijā)

• Laiks 2007. gada maijs
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Starptautiskā Komunikācijas Asociācija, Sanfrancisko, ASV

• Referāta vai tēžu nosaukums Integrated approach to development communication: A public relations framework for social 
changes

• Laiks 2006. gada jūnijs
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Starptautiskā Komunikācijas Asociācija, Drēzdene, Vācija

• Referāta vai tēžu nosaukums The status of public relations in Latvia (Pētījums tika prezentēts asociācijas četru labāko 
sabiedrisko attiecību darbu sesijā)  



• Laiks 2005. gada novembris
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Eiropas Sabiedrisko Attiecību Izglītības un Pētniecības Asociācija, Lisabona, Portugāle

• Referāta vai tēžu nosaukums The status of public relations in Latvia (Pētījums ieguva otrās vietas apbalvojumu Džos 
Vilemmsa konkursā)

• Laiks 1998. gada marts
• Konferences rīkotājs, konferences 

vieta
Pilsoniskās Izglītības Projekts, Palanga, Lietuva

• Referāta vai tēžu nosaukums The press presentation of women in the age of information in Latvia

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 1. Reber, B. H., Pētersone, B., & Berger, B. K. (under review). Managing from the middle: The 
role of mid-level gatekeepers in mobilizing grassroots activism and encouraging facilitative 
relationships. Submitted to a refereed journal.

2. Pētersone, B. (2003). Review of the book The Global Journalist: News and Conscience in the  
World of Conflict. European Journal of Communication, 18, 395-396. 

3. Pētersone, B. (1998). The press presentation of women in the age of information in Latvia. In 
Assessing a Decade of Change: The Road to the Future (pp. 62-67). Civic Education Project, 
Palanga, Lithuania.



CURRICULUM VITAE

Ieva Stūre

Adrese:       Ģertrūdes 98-7, Rīga, LV-1003, Latvija
                   tālr.: +371 29 450 530, e-pasts: ieva.sture@gmail.com

Darba
pieredze: 2007-… SIA „ITB” Rīga, Latvija

Sabiedrisko attiecību konsultācijas
Projektu direktore

2006-2007 McCann Eriksson Sabiedrisko attiecību birojs Rīga, Latvija
Weber Shandwick Affiliate
Projektu vadītāja

2004-… Vidzemes Augstskola Valmiera, Latvija
                Lektore; kursi „Starpkultūru komunikācija” un „Sabiedriskās attiecības un ētika”

2005-… Biznesa augstskola „Turība” Rīga, Latvija
                             Vieslektore; kursi „Starptautiskās sabiedriskās attiecības” un „Brendu vadība”

2004-2006 Preses un sabiedrisko attiecību birojs Rīga, Latvija
Valsts policija

                             Sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece

2003 Lattelekom Rīga, Latvija
Jauno Biznesu daļa
Mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātes mobilajam portālam otoPILOT un mobilajai  kartei 
mapPILOT

2002 Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā Rīga, Latvija
American Chamber of Commerce in Latvia
Avīzes redaktors
Ziņu rakstīšana, galveno rakstu tēmu izvēle, avīzes noformējuma veidošana

Izglītība: 2007-… Latvijas Universitāte Rīga Latvija
Doktorantūras studijas komunikācijas zinātnē

2003-2005  Latvijas Universitāte Rīga, Latvija
Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

1999-2003 Vidzemes Augstskola Valmiera, Latvija
    Komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodaļa 

                             2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība – sabiedrisko attiecību speciālista profesionālā kvalifikācija
                     
2001/2003    Amerikas universitāte Centrālāzijā           Biškeka, Kirgīzija

    American University - Central Asia
   Žurnālistikas fakultāte

                            apmaiņas programma - Open Society Institute/HESP piešķirtā stipendija
Papildus
Izglītība: 2005/11 Nīderlandes Ārlietu ministrijas Valdības Hāga, Nīderlande

Informācijas aģentūra/MATRA
kurss  „Komunikācijas  process  ar  sabiedrību” –  jauno ES dalībvalstu  valsts  pārvaldes  institūciju 
komunikācijas procesa veidotājiem

2004/11  CEPOL – Eiropas Policijas koledža Rīga, Latvija



                             tālākizglītības kurss „Līderība un pārmaiņu menedžments”

2000/07 Starptautiskā Centrālāzijas vasaras skola Oša, Kirgīzija
Kursi par Centrālāzijas politiku, ekonomiku, vēsturi un kultūru

Papildus
aktivitātes:

2007. gadā iegūta 1. vieta konkursā „Latvijas sabiedrisko attiecību gada balva 2006”
par projektu „GE Money pirmais ģimenei draudzīgais uzņēmums Latvijā”
kategorijās „Korporatīvā komunikācija” un „Iekšējā komunikācija”

2008. gadā iegūta 2. vieta konkursā „Baltijas sabiedrisko attiecību gada balva 2007” par projektu „Latvija Statoil – 
pirmais E85 tirgotājs Latvijā” Kategorijā „Korporatīvā komunikācija”

Publikācijas: 

Stūre, I.  „Improvizētās ziņas” jeb baumas Latvijas iedzīvotāju vidū laikposmā no 1945. līdz 1953. gadam: memuārliteratūras 
analīze.  Grām.:  LU  SZF  Komunikācijas  studiju  nodaļa.  Agora  3.  Pēckara  Latvijas  cilvēklaiktelpa  ≠  staļinisms.  Rīga:  LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005.

Iemaņas:  Valodu prasmes:              -Latviešu valoda– dzimtā;
                                                                   -Angļu valoda   – tekoši;

                     -Krievu valoda– tekoši;
                                            -vācu valoda – pamatzināšanas.

        
 Datorzināšanas:                MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access,

                      Project, Outlook, Internet; SPSS.



CURRICULUM VITAE 

Personas dati
 Uzvārds / Vārds Agris Vārna 

Adrese Selekcijas iela 6, Priekuļi, Cēsu rajons, LV 4126, Latvija
Tālrunis 412 39 44 Mobilais tālrunis 28345574
E-pasts av@apollo.lv

Darba pieredze
Laika periods no 2001. gada septembra līdz šai dienai

Profesija vai ieņemamais amats docents
Galvenie pienākumi - Vadīt mācību kursus augstskolas studentiem informācijas tehnoloģiju jomā

- Izstrādāt un pilnveidot mācību kursu saturu
- Vadīt studentu pētniecisko darbu, gada projektus, prakses

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV4200, Latvija
Nozare Izglītība

Laika periods no 2001. gada jūlija līdz 2003. gada decembrim
Profesija vai ieņemamais amats elektronikas nodaļas vadītājs, datorsistēmu administrators

Galvenie pienākumi - Plānot un organizēt nodaļas mācību un administratīvo darbu
- Vadīt apmācības kursu un izglītības programmu izstrādes, kā arī mācību literatūras tulkošanas 

projektus
- Izstrādāt kursu metodiku un vadīt mācību kursus centra kursantiem elektronikas un industriālās 

automātikas jomās
Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Profesionālās izglītības centrs, Purva iela 12, Valmiera, LV4201, Latvija

Nozare Izglītība

Laika periods no 1996. gada oktobra līdz 2001. gada jūlijam
Profesija vai ieņemamais amats datorzinību docētājs, IT galvenais speciālists

Galvenie pienākumi - Vadīt mācību kursus studentiem datorzinībās, izstrādāt un pilnveidot mācību kursu saturu
- Studentu pētniecisko darbu, gada projektu, prakses vadīšana
- Plānot nodaļas IT infrastruktūras attīstību, uzturēt tehniskā kārtībā esošo infrastruktūru, veikt 

darbinieku apmācību
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu nodaļa, Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis, 

LV4100, Latvija
Nozare Izglītība

Laika periods no 1995. gada septembra līdz 1999. gada septembrim
Profesija vai ieņemamais amats datorzinību skolotājs, datorsistēmu administrators

Galvenie pienākumi - Vadīt mācību stundas datorzinībās
- Uzturēt tehniskā kārtībā skolas datorresursus, veikt darbinieku apmācību
- Plānot un attīstīt skolas IT infrastruktūru

Darba vietas nosaukums un adrese Raunas vidusskola, Skolas iela 1, Raunas pagasts, Cēsu rajons, LV4131, Latvija
Nozare Izglītība

Izglītība
Laika periods no 1997. gada septembra līdz 1999. gada jūlijam



Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Diploms par pedagoģijas maģistra grāda ieguvi

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

- Pedagoģija, didaktika
- Pedagoģiskā psiholoģija, attīstības psiholoģija, vadības psiholoģija
- Skolvadība, izglītības ekonomika
- Izglītības procesa modelēšana

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083

Laika periods no 1979. gada septembra līdz 1984. gada jūnijam
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Diploms par augstāko tehnisko izglītību ar piešķirtu kvalifikāciju radioinženieris, kas atbilst piektajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

- radioaparatūras konstruēšana un ražošanas tehnoloģija
- datu pārraides sistēmas

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija

Prasmes

Dzimtā valoda Latviešu

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

Krievu C
2 Augstākais līmenis C

1 Augstākais līmenis C
1 Augstākais līmenis C

1 Augstākais līmenis B2 Vidējais līmenis

Vācu B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis A2 Pamatlīmenis

Angļu A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes - spējas pielāgoties daudzkultūru videi, kas iegūtas trīs gadus strādājot komandā ar ārzemju 
sadarbības partneriem

- saskarsmes prasmes, kas iegūtas septiņus gadus strādājot par mācībspēku skolēnu un pieaugušo 
auditorijās

- spēja strādāt komandā, kas iegūta militārā dienesta laikā un īstenojot projektus
- prasmes risināt konflikta situācijas, kas iegūtas psiholoģiskos treniņos

Organizatoriskas prasmes - vadītāja iemaņas (Elektronikas nodaļas vadītājs Vidzemes profesionālās izglītības centrā, vada 
komandieris militārā dienesta laikā)

- projektu vadības prasmes (mācību grāmatu tulkošanas projekta vadība, apgūts kurss MicrosoftTM 

Project+)
- spēja organizēt, plānot (privātuzņēmuma vadīšana, īres mājas uzturēšanas un  remontdarbu 

vadīšana)

Tehniskas prasmes - rūpniecisko un ēku automātikas sistēmu projektēšana, izveide un apkalpe (apmācība Siemens 
mācību centros Vācijā, kopš 2002. gada nodrošinu Siemens servisa tehniķu apmācību Latvijā kā 
koordinators un mācībspēks)

- e-apmācības sistēmas un dokumentu pārvaldības sistēmas izstrāde (Vidzemes profesionālās 
izglītības centra Intranet izveide un uzturēšana)

- projektu izstrāde un vadība (apgūts kurss MicrosoftTM Project+, lasu lekcijas projektu vadībā, 
piedalos projektu pieteikumu izstrādē, organizēju iepirkumus projektu ietvaros)

- dzīvojamo ēku renovācijas darbu organizēšana un vadība (prasmes iegūtas organizējot un 
piedaloties privātā īres nama renovācijas darbos)



Datora lietošanas prasmes - profesionālas prasmes darbā ar Microsoft OfficeTM (kopš 1995. gada strādāju par mācībspēku, 
pasniedzot dažādus kursus datorzinībās)

- Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) Nr. LV 000204
- labas iemaņas darbā ar grafiskā dizaina un projektēšanas programmām (CorelDRAWTM, AdobeTM 

produkti, ArhiCADTM)
- iemaņas datu bāzu un vizuālajā programmēšanā (Microsoft AccessTM, Microsoft VisualBasicTM)

Vadītāja apliecība A, B, C kategorija

Papildu informācija Publikācija: Information System or Professional Education Programms - Basis for the Evaluation of the 
Contents and Quality of Education, Annual Proceedings of Vidzeme University College "ICTE in 
Regional Development", 2005



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

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds Kristīne Liepiņa

Tālrunis + 371 2 9 28 76 84
E-pasts kristine.liepina@gmail.com; kristine.liepina@va.lv  

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz) 2006.gada 31.jūlijs - patlaban

• Darba vietas nosaukums un adrese AirBaltic Corporation, Rīgas Starptautiskā lidosta, Mārupes pagasts, Rīga, LV-1053
• Nodarbošanās vai amats Ārkārtas situāciju koordinators

• Galvenās aktivitātes un atbildības - ārkārtas situāciju rokasgrāmatas pilnveidošana un atjaunošana;
- apmācību, simulāciju un praktisku nodarbību plānošana un vadība darbiniekiem un 

sadarbības partneriem par krīzes situācijas aktivitātēm, procedūrām un adekvātu 
reaģēšanu krīzes situācijās;

- krīzes aktivitāšu un komunikācijas plānošana.

• Laiks (no – līdz) 2002.gads – patlaban
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV - 4200

• Nodarbošanās vai amats Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmas docētāja
• Galvenās aktivitātes un atbildības - kursu “Ievads sabiedriskajās attiecībās”, “Komunikācijas un sabiedrisko attiecību 

teorijas”, „Argumentācijas un pārliecināšanas prakse” docēšana;
- gada projektu un diplomdarbu vadība;
- citas aktivitātes saskaņā ar fakultātes darba plānu un mērķiem.

• Laiks (no – līdz) 2003.gada 1.jūnijs – 2006.gada 31.jūlijam
• Darba vietas nosaukums un adrese UNICEF Latvijas Nacionālā komiteja, ANO Nams, Pils iela 21, Rīga, LV - 1167

• Nodarbošanās vai amats Līdzekļu piesaistes un komunikācijas vadītāja no 2006.gada janvāra – 2006.gada 
31.jūlijam. 
Projektu un sabiedrisko attiecību asistente no 2003.gada 1.jūnija – 2005.gada 
31.decembrim; 
no 2004.gada augusta – 2005.gada oktobrim UNICEF LNK izpilddirektores vietas 
izpildītāja.

• Galvenās aktivitātes un atbildības - līdzekļu piesaiste UNICEF programmām un vispārīgajiem resursiem;
- stratēģiska organizācijas vadība un darba plānošana;
- interešu aizstāvības realizācija bērnu tiesību jomā saskaņā ar ANO Konvenciju par 

bērna tiesībām;
- sadarbība ar masu medijiem un publicitātes nodrošināšana saskaņā ar UNICEF 

izvirzītajiem mērķiem;
- komunikācijas nodrošināšana ar starptautiskām organizācijām, valsts institūcijām 

un nevalstiskajām organizācijām saskaņā ar UNICEF izvirzītajām prioritātēm un 
realizētajām aktivitātēm.

• Laiks (no – līdz) 2000.gads – 2003.gads
• Darba vietas nosaukums un adrese Nevalstisko organizāciju centrs, Lāčplēša iela 52/54-22, Rīga, LV - 1011

• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību speciāliste
• Galvenās aktivitātes un atbildības - informatīvu materiālu, runu un rakstu rakstīšana par filantropiju un privātā sektora 

lomu tajā;
- publicitātes un SA aktivitāšu nodrošināšana komunikatīvi informatīvajai kampaņai 

par jauno likumdošanu nevalstiskajā sektorā;
- sadarbība ar masu medijiem, publicitātes veidošana par NVO centra aktivitātēm un 

realizētajiem projektiem; 
- cilvēktiesību atbalsta tīkla projekta pārraudzība – cilvēku un finansu resursu 

vadība un pārraudzība 10 reģionālos birojos Latvijā.

IZGLĪTĪBA 
• Laiks (no – līdz) 1996.gads – 2000.gads

mailto:kristine.liepina@va.lv
mailto:kristine.liepina@gmail.com


• Izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes Augstskola
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas
- komunikācija un sabiedriskās attiecības;
- politikas zinātne.

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Sabiedrisko attiecību speciālists

KURSI UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA
• Laiks (no – līdz) 2006.gada 28.-29.novembris

• izglītības vai apmācības 
organizācijas nosaukums

Kenyon Worldwide Disaster Management

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Exercises for Aviation Crisis Management
- apmācību veidi;
- apmācību plānošana;
- apmācību īstenošana;
- izvērtēšanas process.

• Stundu skaits (ja var norādīt) 18

• Laiks (no – līdz) 2006.gada 6.-10.novembris
• izglītības vai apmācības 
organizācijas nosaukums

IATA 

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Aviation Emergency Response and Crisis Management
- aviācijas krīžu plānošana;
- aviācijas krīžu komponenti;
- atbildību sadalījums starp krīzē iesaistītajiem;
- iekšējās gatavības plānošana un īstenošana.

• Stundu skaits (ja var norādīt) 40

• Laiks (no – līdz) 2005.gada 22.-26.maijs
• izglītības vai apmācības 
organizācijas nosaukums

ANO Bērnu fonda (UNICEF) komunikācijas speciālistu kapacitātes celšanas 
seminārs Kopenhāgenā, Dānijā

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

- globālas kampaņas plānošana, pozicionēšana un īstenošana;
- komunikācija krīzes situācijā;
- audio – vizuālo materiālu sagatavošana.

• Stundu skaits (ja var norādīt) 40



Curriculum Vitae 
Personas dati
 Uzvārds / Vārds   Inese Ebele 

Adrese Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Tālrunis Mobilais tālrunis +37129466525
E-pasts inese.ebele@va.lv

Darba pieredze
Laika periods No 2006

Profesija vai ieņemamais amats Tūrisma organizācijas un vadības profesionālās bakalaura programmas direktore
Galvenie pienākumi Administratīvais darbs

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Nozare   Ekonomika/Tūrisms

Laika periods No 2005

Profesija vai ieņemamais amats lektore
Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Nozare   Ekonomika/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

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Nozare  Ekonomika/Tūrisms

Laika periods 2005

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

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Doktora grādu Vadībzinātnē plānots iegūt 2010.gadā

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Doktorantūra. Vadībzinātne. Uzņēmējdarbības vadība.

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 2003-2005

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 Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Angļu valoda C1 Profesionāls 
lietotājs C1 Profesionāls 

lietotājs B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B2 Patstāvīgs 
lietotājs

Krievu valoda B2 Patstāvīgs 
lietotājs B2 Patstāvīgs 

lietotājs B1 Patstāvīgs 
lietotājs A2 Pamata 

lietotājs A2 Pamata 
lietotājs

Franču valoda A1 Pamata 
lietotājs A1 Pamata 

lietotājs A1 Pamata 
lietotājs A1 Pamata 

lietotājs A1 Pamata 
lietotājs

Vācu valoda A1 Pamata 
lietotājs A1 Pamata 

lietotājs A1 Pamata 
lietotājs A1 Pamata 

lietotājs A1 Pamata 
lietotājs

Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana.
Pasniedzēja darbs. Studentu zinātnisko darbu vadīšana, piedalīšanās gada projektu aizstāvēšanas 
komisijās.

Organizatoriskas prasmes    2006-2008 Vidzemes Augstskolas Revīzijas komisijas locekle
   2006-2008 Mārupītes Valdorfa bērnudārza atbalsta biedrība padomes locekle 

Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, SPSS

Vadītāja apliecība  AV 57568, B kateogorija

Papildu informācija1.  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 „Vīlandes 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”

 



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Juris Jerums
E-pasts juris.jerums@apollo.lv
Adrese Kalnu iela 16, Baloži, Latvija, LV 211

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) Kopš 2007.gada februāra
• Darba vietas nosaukums un adrese SIA „CLS”, Kalnu iela 16, Baloži, LV 2112

• Biznesa veids vai nozare Konsultācijas
• Nodarbošanās vai amats Valdes priekšsēdētājs

• Galvenās aktivitātes un atbildības Finansējuma piesaiste: (1) ES finansējums, (2) banku finansējums, (3) riska kapitāla piesaiste.

• Laiks (no – līdz) Kopš 2007.gada maija
• Darba vietas nosaukums un adrese RTU Rīgas Biznesa Skola, Skolas iela 11, LV 1010

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Vieslektors

• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju kursa “Knowledge management” sagatavošana un nolasīšana MBA programmas 
studentiem.

• Laiks (no – līdz) Janvāris, 2004- Janvāris, 2007
• Darba vietas nosaukums un adrese SIA „NK konsultāciju birojs”, Mūkusalas iela 42, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Konsultācijas
• Nodarbošanās vai amats Projektu vadītājs

• Galvenās aktivitātes un atbildības Projektu vadītāja pienākumos ietilpa patstāvīga projektu sagatavošana un vadība, darbs ar 
klientiem, budžetiem, līgumiem un citas saistītās aktivitātes.
Dotajā laika posmā notika darbs pie daudziem projektiem, to skaitā:

- Valkas un Valgas pilsētu Attīstības stratēģijas izstrāde;
- Bijušā militārā lidlauka „Tukums” teritorijas Attīstības stratēģijas un plānojuma 

koncepcijas izstrāde (skat. www.smardeslidlauks.lv);
- Sedas pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojuma izstrāde;
- TEN-T finansējuma piesaiste Rīgas pilsētai Ziemeļu koridora (t.sk. Ziemeļu 

šķērsojuma) projekta priekšizpētēm un projektēšanai (skat. www.ziemelukoridors.lv);

• Laiks (no – līdz) Septembris, 2003 - Decembris, 2003
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija, LV 4200

• Biznesa veids vai nozare Augstākās izglītības iestāde
• Nodarbošanās vai amats Vieslektors

• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju kursa „Zināšanu ekonomika un zināšanu pārvaldība” sagatavošana un nolasīšana 
Komunikācijas un Sabiedrisko attiecību nodaļas bakalaura līmeņa studentiem.

• Laiks (no – līdz) Aprīlis, 2001 - Septembris, 2003
• Darba vietas nosaukums un adrese Sabiedriskā organizācija „Baltijas kiberpilsēta”, Cēsu iela 4, Valmiera LV 4200

• Laiks (no – līdz) Kopš 2006.gada septembra
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera LV 4200

• Biznesa veids vai nozare Augstākās izglītības iestāde
• Nodarbošanās vai amats Vieslektors

• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju kursa „Zināšanu ekonomika un zināšanu pārvaldība” sagatavošana un nolasīšana 
Tūrisma stratēģiskās vadības nodaļas maģistrantūras līmeņa pilna un nepilna laika studentiem.



• Biznesa veids vai nozare Nevalstiska organizācija
• Nodarbošanās vai amats Projekta vadītājs

• Galvenās aktivitātes un atbildības - - NVO  “Baltijas  kiberpilsēta”  tika  dibināta  un  finansēta  sadarbojoties  Valmieras  pilsētas 
domei, Vidzemes augstskola, Vidzemes Attīstības aģentūra, citām Vidzemes pašvaldībām, 
kā arī vairākām IT nozares kompānijām un privātpersonām, kas bija ieinteresētas reģiona 
attīstībā.

- Organizācijas  mērķis  bija  veicināt  Zinātnes  un tehnoloģiskā  parka  „Baltijas  kiberpilsēta” 
izveidi uz Vidzemes augstskolas bāzes.

- Projekta  vadītāja  pienākumos  ietilpa  vispārējā  projekta  vadībā,  iesaistīto  personu  un 
organizāciju  koordinācija  un  sadarbības  nodrošināšana,  finansējuma  piesaiste,  projekta 
veicināšanas un mārketinga materiālu un pasākumu sagatavošana, kontakti ar medijiem, 
iepirkumi un citas aktivitātes.

- Projekta  vadītāja  darbu atbalstīja  un pārraudzīja  Organizācijas valde un tās biedri,  kuri 
ieguldīja savu laiku un pieredzi bez atalgojuma.

• Laiks (no – līdz) Janvāris – Aprīlis, 2001
• Darba vietas nosaukums un adrese SIA “RMS Forum”, Elizabetes iela. 45/47 , Rīga, LV-1010, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Konferenču organizācija
• Nodarbošanās vai amats Projekta asistents

• Galvenās aktivitātes un atbildības Baltijas Jūras partneriāta 2001 Padomnieku sanāksmes sagatavošana.

• Laiks (no – līdz) Janvāris,1999.- Janvāris,.2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija, LV 4200

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Baltijas starptautiskās vasaras skolas organizācijas komitejas vadītājs

• Galvenās aktivitātes un atbildības - Organizācijas komitejas darba organizācija un vadība.
- Komunikācijas  nodrošināšana  starp  organizācijas  komiteju  un  Vidzemes  augstskolas 

iesaistītajām struktūrvienībām.
- Vasaras skolas lektoru un cita personāla atlase un novērtēšana.
- Kontakti ar medijiem.

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2002 - 2005
• izglītības organizācijas nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un 

Otavas universitāti (Kanāda)
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Biznesa vadības maģistra līmeņa studiju programma (MBA) ar kursiem vadībā, ekonomikā, 
finansēs, mārketingā, projektu vadībā, kvalitātes vadībā, līderībā, uzņēmējdarbībā, u.c. 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds Biznesa vadībā (MBA)

• Laiks (no – līdz) 1997 - 2002
• izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes augstskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Bakalaura līmeņa biznesa vadības mācību kursi, kas tika kombinēti ar kursiem no Komunikāciju 
un sabiedrisko attiecību mācību programmas.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Profesionālā kvalifikācija Biznesa vadībā

• Laiks (no – līdz) Janvāris - Jūnijs, 2000
• izglītības organizācijas nosaukums Växjö University, Zviedrija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Programma “Doing Business in Europe”, kas fokusējās uz dažādiem Eiropas biznesa aspektiem, 
t.sk. ekonomiku, likumdošanas vidi, kultūras aspektiem u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) Kopš 2001.gada



• Organizācijas nosaukums Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (LIKTA)
• Statuss organizācijā biedrs

• Laiks (no – līdz) Kopš 2008.gada
• Organizācijas nosaukums Latvijas Izgudrotāju biedrība (LIB)

• Statuss organizācijā biedrs

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis

 Krievu valoda C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis

Vācu valoda A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis

Zviedru valoda A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Datorlietošanas prasmes: Windows, MS Office programmas, OpenOffice un citas biežāk 
sastopamās lietojumprogrammas.

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija



Papildus informācija- 
Specifiskā darba pieredze

Specifiska darba pieredze:
• Ideju Kauss 2008- neatkarīgais eksperts
• Aug.2007- Dec.2007,  Latvija- Vairāku projekta pieteikumu sagatavošana privātiem klientiem 

valsts atbalsta programmai Dalība izstādēs un tirdzniecības misijās”, t.sk. pieteikuma 
sagatavošana, atbalsts ieviešanas pārbaudes laikā un gala pārskatu sagatavošana;

• Nov, 2007, Latvija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, prezentācijas par inovāciju 
procesu un biznesa inkubāciju četros LIAA organizētajos semināros Biznesa inkubatori Latvijas 
reģionos, kas tika rīkoti, lai informētu par valsts atbalsta programmu Biznesa inkubatoru Latvijas 
reģionos.

• Jūn.2007- Aug.2007, Latvija- Projektu pieteikumu izvērtēšana EEZ/Norvēģijas instrumenta 
Projektu sagatavošanas fondam (Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) administrēta programma), 
prioritātēs Ilgstpējīga attīstība un Cilvēkresursu attīstība.

• Mai.2007- Jūl.2007, Latvija - Projekta pieteikuma sagatavošana Eiropas Komisijas TEN-
T(Trans-Eiropas Transporta tīkli) programmai. Klients: Rīgas pilsētas domes Attīstības 
departamenta Ziemeļu transporta koridora birojs.

• Feb.2007- Mai.2007, Latvija- Izglītojošas un motivējošas lekcijas projektu vadībā un ar to 
saistītos jautājumos biedrības „Mazsalacas attīstības projekti” organizētajā lekciju un darba 
semināru ciklā Mazsalacas jauniešiem.

• Janv. 2007, Latvija- EEZ/Norvēģijas finanšu instruments, projekta pieteikuma sagatavošana 
Dauguļu speciālajai internātpamatskolai (Valmieras raj.). Prioritāte „Bērni ar īpašām 
vajadzībām”.

• Mar.2006. – Nov.2006, Latvija/Gotlande - Bijušās militārās teritorijas attīstības plāna izstrāde ir 
projekta „ Pārrobežu pieredzes pārņemšana bijušo militāro teritoriju attīstības plānošanā un 
uzņēmējdarbības veicināšanā – bijušais militārais lidlauks „Tukums”” ietvaros. Klients: Smārdes 
pagasta padome

• Sept.2005 – Janv.2007, Latvija - Projekta “Publiskās informatīvās sistēmas tīkla izveide un skolu 
informatizācijas Ogres rajonā” ieviešana. Klients: Ogres rajona padome

• Okt.2005 – Janv.2006, Latvija - Projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē” 
pieteikuma sagatavošana atbilstoši ERAF projektu vadlīnijām. Klients: Kurzemes reģiona 
attīstības aģentūra 

• Jūl.-Dec. 2005, Latvija/Igaunija - Valkas un Valgas kopējās attīstības stratēģijas izstrāde Phare 
CBC projekta ietvaros. Klients: Valkas pilsētas dome 

• Jūm.-Aug. 2005, Latvija - Projekta sagatavošana Phare CBC SPF programmai. Klients: 
Smārdes pagasta dome

• Jūn.-Aug. 2005, Latvija - Phare CBC 2003 projekta “Ogres novada integrācija Baltijas jūras 
reģiona valstu zinātnes parku tīklā un uzņēmējdarbības veicināšana Ogres novadā”. Klients: 
Ogres pilsētas dome

• Nov.2004.-Jūn.2005, Latvija - Projekta pieteikuma sagatavošana Eiropas Komisijas TEN-
T(Trans-Eiropas Transporta tīkli) programmai. Klients: Rīgas pilsētas dome

• Mar.2005, Latvija – Projekta novērtēšana Vidzemes augstskolas projektam “Pievienosim vērtību 
sociālajām zinībām: sabiedrības integrācijas veicināšana sociālo zinību apgūšanas procesā”, ko 
finansējis Sabiedrības integrācijas fonds. Klients: Vidzemes augstskola

• Okt.2004.- Jan.2005, Latvija – Tehniskā projekta sagatavošana Nacionālās programmas 
projektam “Publiskās informatīvās sistēmas attīstība un skolu informatizācija Ogres rajonā”. 
Klients: Ogres rajona padome.

• Sept.2004.- Janv.2005, Latvija/Dānija – Latvijas eksperts EK pasūtītajā pētījumā par eTEN 
programmas ieviešanu ES. Dokumentu analīze, situācijas analīze Latvijā, intervijas ar nozares 
ekspertiem. Klients: Dānijas Tehnoloģiskais Institūts

• Sept.-Okt.2004, Latvija – Kurzemes reģiona Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darba 
grupas semināru moderācija, Kurzemes reģiona IKT projekta koncepcijas sagatavošana. 
Klients: “IRIS consulting” un Kurzemes reģiona attīstības aģentūra

• Aug.2004, Latvija – Eiropas Komisijas delegācijas Latvijā finansētā projekta ““Avoiding a new 
divide: raising awareness about European integration among Non-Latvian, Roma and Active 
Rural population of Latvia” izvērtēšana. Klients: Vidzemes augstskola

• Mai.-Sept.2004, Latvija – Ventspils Ekonomikas diversifikācijas stratēģijas izstrāde Pasaules 
Bankas projekta “Cities Alliance” ietvaros. Klients: Pasaules Banka 

• Mai.-Jūn..2004,  Latvija – Look@World projekta pieteikuma sagatavošana iesniegšanai 
Eiropas Kopienas iniciatīvas eTEN (Trans- Eiropas Telekomunikāciju Tīkli) finansējumam. 
Klients: Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju Asociācija

• Apr.2004, Latvija – Projekta pieteikuma sagatavošana iesniegšanai Eiropas Kopienas iniciatīvas 
TEN- T (Trans-Eiropas Transporta tīkli) finansējumam. Klients: Rīgas Domes Attīstības 
departaments

• Jan.-Jūn.2004, Latvija – Phare Pārrobežu sadarbības programmas projektu pieteikumu 
sagatavošana. Klients: Rīgas Reģiona attīstības padome

• Jan.-Aug.2004, Latvija – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu portāla koncepcijas un tekstu 

http://www.mvu.lv/
mailto:Look@World


Papildus informācija- 
papildus izglītība

Papildus izglītība
• 13.05 - 14.05.2007, RTU RBS pasniedzēju darba seminārs Tehnoloģiju integrācija studiju 

procesā. Lektors: Dr. Linda M.Manning, Otavas universitāte
• 24.04 – 26.04.2007, RTU RBS mācību seminārs Elektronisko resursu lietošana universitātēs
• 29.03.2007, Londona, Lēmumu pieņemšana kompleksās situācijās/vidēs (Making Sound 

Decisions in Complex Environments)
• 20.03.- 28.03.2007, Londonas Ekonomikas un Politikas Zinātnes skola (London School of 

Economics and Political Science), mācību kurss par Kompleksām sociālām sistēmām (Complex 
Social Systems)

• 23.10 - 25.10.2006, Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras, Gate2Growth un Oxford 
Innovation organizētas mācības par biznesa inkubatoru izveidi, vadīšanu un attīstību.

• 13.04.-15.04.2005, Ziemeļvalstu Telpiskās plānošanas attīstības centra “Nordregio” mācību 
kurss “Attīstības dinamika” (Development Dynamics)

• 07.04.-08.04.2005,  Vidzemes augstskolas un Kanādas Saint Mary`s University mācību kurss 
“Projektu monitorings un novērtēšana” (Project Monitoring and Evaluation”

09.01.-30.01.2003, Vidzemes augstskolas papild izglītības mācību kurss “Projektu 
vadīšana”. Lektors: Dr. Jānis Grēviņš



CURRICULUM VITAE 

PERSONAS DATI:   
 

Dr. Jurģis Šķilters  
 

E-pasts: Jurgis.Skilters@lu.lv 
WWW: http://cognition.lu.lv/skil.html (šeit skat. sīkāk par zinātniskajām interesēm utml.)

IZGLĪTĪBA:

1982.g.- 1994.g.: Valmieras 1. vidusskola (Valmieras Valsts ģimnāzija)
1994.g. - 1998.g.: Balakaura studijas Latvijas Universitātē, Vēstures un filozofijas fakultātē, Filozofijas nodaļā
09.03.1998.-20.03.1998.: Vilema Matēzija Lekciju cikls (Prāgā, Kārļa Universitātē, Vilema Matēzija Pētniecības un 
izglītības centrā semiotikā un lingvistikā sadarbībā ar Kārļa Universitātes Formālās un pielietojamās lingvistikas 
institūtu, Matemātikas un fizikas fakultāti)
1998. gada oktobris - 1999. gada septembris: filozofijas  studijas Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Specializēcija: semantika, kognitīvās zinātnes, loģika.
1999. gada oktobris - 2000. gada septembris: filozofijas studijas Ernsta Morica Arnda Universitātē Greifsvaldē (Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald). Specializācija: matemātiskā loģika, NGB kopu teorija
2001. gada augusts: 13th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI), Helsinku 
Universitāte, Somija 
2001/2002. g.: Austrumeiropas Vēstures studijas ar noslēdzošajiem eksāmeniem Johannesa Gūtenberga Universitātē 
Maincā
2001/2002. g.: Grāmatzinātnes (Buchwissenschaft) studijas ar noslēdzošajiem eksāmeniem Johannesa Gūtenberga 
Universitātē Maincā
2000. gada oktobris - 2004. gada februāris: doktorantūra (filozofija) Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā (zin. 
vad.: Univ. - Prof. Dr. T.M. Zēboms (Th. M. Seebohm, semantika un loģika) un PD Dr. habil. O.K. Vīgands (O.K.  
Wiegand, semantika un kognitīvās zinātnes)).  

NOZĪMĪGĀKIE  EKSĀMENI UN APBALVOJUMI:

05 / 06.1998.: Bakalaura filozofijas studiju nobeigums ar izcilību Latvijas Universitātē.
28.09.1998.: Vestfāles Vilhelma Minsteres Universitātes (Vācija) diploms / apbalvojums bakalaura un maģistra darbu 
konkursā dabas un humanitārajās zinātnēs.
2000. gada jūlijs: DSH valodas eksāmens Ernsta Morica Arnda Universitātē, Greifsvaldē, Vācu filoloģijas institūtā.
2002. gada jūnijs: noslēguma eksāmens Austrumeiropas Vēsturē Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā.
2002. gada jūlijs: kvalifikācijas eksāmens filozofijā Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā.
2002. gada septembris: noslēguma eksāmens grāmatzinātnē Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā. Vērtējums: 
izcili.
2001.-2003.g. Vācijas Zinātnes Fondu Apvienības stipendiāts.
2004. gada janvāris: doktora eksāmens, disertācijas aizstāvēšana Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā. 
Vērtējums: izcili (Kopējais vērtējums: Magna Cum Laude (eksāmens: Magna Cum Laude, disertācijas vērtējums: 
Magna Cum Laude))
2004. gada janvārī piešķirts doktora grāds filozofijā (Dr. phil.); disertācijas nosaukums: Unbestimmtheitsphänomene in  
der menschlichen semantischen Artikulation. Abriss eines gestalttheoretisch orientierten Beitrags zur  
Bedeutungstheorie. (Nenoteiktības fenomeni cilvēka semantiskajā artikulācijā. Geštaltteorētiski orientēts nozīmes 
teorijas pētījums.) Darba specializācija: semantika, kognitīvā semantika, kognitīvās zinātnes, lingvistika, loģika, 
teorētiskā filozofija.

J. Šķiltera pētījumi ir atzīti LU nozīmīgāko sasniegumu vidū 2006. gadā

http://cognition.lu.lv/skil.html
mailto:Jurgis.Skilters@lu.lv


PROFESIONĀLĀ PIEREDZE (IZLASE):

03.1997.-1998: Lingvistiskās analīzes filozofijas iedibināšanas un popularizēšanas projekta Latvijā koordinators 
1997 / 1998: Sorosa fonda - Latvija finansiāli atbalstītā Lingvistiskās analīzes ieviržu iedibināšanas un  
popularizēšanas projekta Latvijā direktors
09.1997. - 2001: Latvijas-Vācijas Filozofijas biedrības sekretārs
03.-07.12.1997: Sadarbības veidošana Greifsvaldes Universitātē Latvijas - Vācijas filozofijas biedrības darbības 
ietvaros
1997 - 2002:  Ziemeļ- un Austrumeiropas filozofijas foruma (Greifsvaldes Universitāte) dalībnieks (Nord- u.  
osteuropäisches Forum für Philosophie, E.M.A.-U. Greifswald)
01.1998.- 28.09.1998: Lielbritānijas Padomes konferences Brīvības vērtība - Jesajas Berlina izaicinājums 
līdzpriekšsēdētājs (sadarbības partneri: Lielbritānijas Padome, Britu Akadēmija, Lielbritānijas Vēstniecība, Rīgas 
Ekonomikas augstskola)
01.1998.- 28.09.1998: Lielbritānijas Padomes konferences Brīvības vērtība - Jesajas Berlina izaicinājums informatīvo 
pasākumu vadītājs
10.1998. – 12. 1998: filozofijas un loģikas tekstu formatēšana izdevniecībai Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 
Boston, London
1998./1999.: starptautiskās vasaras skolas Valodas un zīmes filozofija 20. gadsimtā projekta koordinators (sadarbības 
partneri: Ernsta Morica Arnda Universitāte Universitāte Greifsvalde, Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola)
1999./2000.: neformālais konsultants Latvijas ekspozīcijai Hannover Expo 2000
1999./ 2000.: neformālais konsultants starptautiskā izglītības projektā L. A. B. A. H. International (Latvija, ASV, 
Barbadosa, Hondurasa, Āfrika)
No 1999: zinātniskais konsultants (analītiskā filozofija, loģika) žurnālam Kentaurs XXI, Nr.24, Nr. 34 utt. izdevniecība 
Minerva
No 2002.: koordinators un iniciators starptautiskajam projektam Baltic International Yearbook of Logic, Language,  
Computation and Cognition (sadarbības partneri no Vācijas, Francijas, Anglijas, Skandināvijas, ASV, Kanādas un 
Japānas)
No 2004.: Galvenais redaktors (Editor-in-Chief): Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication,  
New Prairie Press: USA, KS
2004.-2006.: pasniedzējs Latvijas Kultūras Akadēmijā (loģikas kursu strukturēšana un docēšana, lektors un docents).
2004.-2005.: LKA Zinātniskās padomes loceklis
No 2004.: Viesdocents Vidzemes Augstskolā (Sabiedrisko attiecību, Tūrisma MBA u.c. nodaļās) 
2004./ 2005.: Filozofijas plūsmas 1. kursa kurators LU Vēstures un filozofijas fakultātē.
03. 2004.– 02. 2005.: lektors, stundu pasniedzējs un docenta vietas izpildītājs Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes Teorētiskās filozofijas un loģikas katedrā.
No 03. 2005.: docents Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Teorētiskās filozofijas un loģikas 
katedrā. 
2005./2006.: starptautiskā simpozija Paradox: Logical, Cognitive and Communicative Aspects. The First International  
Symposium of Cognition, Logic and Communication, Riga, Latvia, November 4-6, 2005 zinātniskās komitejas vadītājs 
un organizators.
No 2005. gada: starptautiskās sadarbības koordinēšana filozofijas studiju programmai LU (Helsinki, Aberdīna, 
Reikjavika, Abo, Greifsvalde, Brēmene, Linčepinga u.c.).
No 2005. gada: starptautiskais eksperts lingvistikā un valdes pilnvarotais zinātniskās pētniecības asociācijā-biedrībā 
GTA e.V. (Vācija, Austrija).
02. 2005.: darba grupa (kopā ar prof. U. Savardi, I. Bianki (Itālija), M. Rū (Vācija), G. Štembergeru (Austrija)) 
Phenomenology of Opposites, Austrija, Grāca
No 04. 2005.: Latvijas Universitātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centra direktors.
No 2005.: LU uzņemšanas komisijas loceklis (Filozofijas Bakalaura un Maģistra programmas)
07-08.2005.: jūlijs / augusts LU Bakalaura un maģistra programmas uzņemšanas komisijas loceklis.
12. 2005.- 12. 2006.: Programmkomitejas un organizācijas komitejas loceklis starptautiskajai konferencei Oswald  
Külpe: Aspects of a Qualitative Science (LU, LR KM, GTA eV. (Austrija, Vācija), DAAD (Vācija))
No 2006.: LU VFF Filozofijas programmu (maģistra un bakalaura) eksāmenu komisijas loceklis
No 2006.: Zinātniskās redkolēģijas loceklis starptautiskā izdevumā: Logica Universalis: International Journal of Logic 
(izdevniecība: Springer / Birkhäuser Verlag)



2006.: Imatrikulācijas komisiju koordinators un vadītājs LU Vēstures un filozofijas fakultātē.
2006.: Uzņemšanas komisiju priekšsēdētājs (Bakalaura un maģistra programmas filozofijā)
07.-12. 2006.: Latvijas-Vācijas augstskolu centra direktors
07.-12. 2006.: LU Vadošais pētnieks (Latvijas-Vācijas augstskolu izveides projektā)
No 02. 2006.: Valodas un komunikācijas sekcijas vadītājs kopā ar prof. Dr. A. Zuckovski (A. Zuczkowski), 
starptautiskā konferencē Relations and Structure, Mačeratas Universitātē, Itālijā (2007.05)
2006. gada septembris: LU VFF Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras vadītāja p.i.
2007.gada maijs -: LU VFF Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras vadītājs
2007.gada maijs -: GTA e.V. otrais priekšsēdētājs
2007. -: LNB Informatīvo sistēmu projektētājs..
2007. -: LNB Pētniecības un attīstības nodaļas direktors vadītājs
2008: LU zinātnisko rakstu filozofijas sērijas numura redaktors
2007-: LU VFF Domes sastāvā
2007-: LU VFF Bibliotēkas komisijas sastāvā
2007:- LNB Zinātnes Padomes Sastāvā
2007: LU Zinātniskā projekta Hierarhisko meklēšanas filtru vēstures tekstu datu bāzēs vadītājs 
2007- : SIA Tilde, LNB un Šefīldas Universitātes (Lielbritānija) projekta Tripod koordinators LNB 
2006-2007 Zinātniskās komitejas loceklis un organizācijas komitejas vadītājs starptautiskajā konferencē A Figure of 
Speech: Conference on Metaphor (sadarbības partneri LR KM, Kanzasas Valsts universitāte, ASV, GTA e.V. (Vācija, 
Austrija))
2007/2008 Zinātniskās komitejas loceklis un organizācijas komitejas vadītājs starptautiskai konferencei: 200 Years of 
Analytical Philosophy (4th International Symposium for Cognition, Logic and Communication), sadarbības partneri: LR 
Kultūras ministrija, Kansas State University, ASV, The Bertrand Russell Society, NY, ASV, The History of Early 
Analytical Philosophy Society, ASV
2007: Zinātniskās komitejas loceklis konferencei DECOS: Current Gestalt Issues: Modelling mental processes, Zadar, 
Croatia, University of Croatia
2007-2008: Satura koordinators un vadītājs datorlingvistikas kursiem LNB
2008-: Latvijas Valsts valodas aģentūras eksperts Latviešu valodas korpusa projektā LU MII MI laboratorijas 
izvērtēšanā
2007-: Recenzents Springer u.c. izdevniecību tekstiem. 
2008-: Žurnāla International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies recenzents 
2008-: Sertificēts ICES ārstata eksperts / metodiķis 
2008: LU Pētniecības projekta „Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju perioda:
personibas, strukturas, idejas” sastāvā
2008-: Ko-Director, International Summer School in Cognitive Sciences and Semantics, Kansas State University, 
University of Latvia 

PILNTIESĪGA DALĪBA STARPTAUTISKĀS PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS:

• Gesellschaft für Semantik (GfS)
• European Association for Logic, Language and Information (FoLLI)
• International Cognitive Linguistics Association (ICLA)
• Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen e.V. (GTA)
• Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik (DGKL) / German Cognitive Linguistics Association (GCLA)

VALODU ZINĀŠANAS:

Latviešu (dzimtā valoda), vācu (brīvi pārvalda runā un rakstos), angļu (brīvi pārvalda runā un rakstos), krievu (labi)

CITAS INTERESES:

mūzika (džezs), rakstītās kultūras vēsture, māksla, zinātnes vēsture, literatūra



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Iveta Ķelpe
Adrese Skolas 32-116, Jūrmala, LV - 2016

Tālrunis 9489481
E-pasts Iveta.kelpe@va.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) No 2006.gada oktobra
• Darba vietas nosaukums un adrese Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, Aspazijas bulv.28, Rīga

• Biznesa veids vai nozare ES institūcijas pārstāvniecība
• Nodarbošanās vai amats Preses nodaļas vadītāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības - Sabiedrisko attiecību aktivitāšu plānošana un īstenošana, tai skaitā sadarbība ar medijiem un 
NVO
- Konkursu nolikumu izstrāde un pārraudzība

• Laiks (no – līdz) No 2005.gada novembra
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Mācību iestāde
• Nodarbošanās vai amats Lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības - Akadēmiskais darbs:  Biznesa komunikācija, Korporatīvās sabiedriskās attiecības
- Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz) No 2004.gada oktobra līdz 2006.gada jūnijam
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Darba devēju konfederācija, Vilandes 12-1, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Nacionāla līmeņa nevalstiska organizācija
• Nodarbošanās vai amats Korporatīvās pārvaldes eksperte

• Galvenās aktivitātes un atbildības Organizācijas reputācijas stratēģijas izveide un aktivitāšu plāna īstenošana, sadarbība ar 
galvenajām mērķauditorijām, valsts, nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām.

• Laiks (no – līdz) No 2004.gada janvāra līdz 2004.gada oktobrim
• Darba vietas nosaukums un adrese Consensus PR, Tirgoņu 11-5.st., Rīga, 1010

• Biznesa veids vai nozare Sabiedrisko attiecību pakalpojumi
• Nodarbošanās vai amats Korporatīvo klientu nodaļas vadītāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Nodaļas darbības koordinācija, 
- Piedāvājumu/projektu izstrāde potenciālajiem klientiem
- Visa International SA projektu izstrāde un pārraudzība Baltijas valstīs

• Laiks (no – līdz) No 2000.gada novembra līdz 2004.gada janvārim
• Darba vietas nosaukums un adrese Consensus PR, Tirgoņu 11-5.st., Rīga, 1010

• Biznesa veids vai nozare Sabiedrisko attiecību pakalpojumi
• Nodarbošanās vai amats Projektu vadītāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības - Sabiedrisko attiecību projektu plānošana un  īstenošana korporatīviem klientiem: 
Coca-Cola, Siemens, Visa International, Hanza Līzings, LLDA
- Sociālo kampaņu īstenošana sadarbībā ar SFL „Bērni, kuri ir”, CSDD „Izglāb draugu”

• Laiks (no – līdz) No 1994.gada līdz 2000.gada novembrim
• Darba vietas nosaukums un adrese Republikas Rehabilitācijas centrs

• Biznesa veids vai nozare Profesionālās pārapmācības iestāde
• Nodarbošanās vai amats Psihologs - konsultants

• Galvenās aktivitātes un atbildības Semināru, saskarsmes treniņu vadīšana

• Laiks (no – līdz) 1995. - 1999.



• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte
• Biznesa veids vai nozare Mācību iestāde
• Nodarbošanās vai amats Klīniskās psiholoģijas katedras vadītājas administratīvā asistente

• Galvenās aktivitātes un atbildības Dokumentācijas un studiju atskaišu gatavošana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz)  2001 - 2002
• izglītības organizācijas nosaukums United Business Institutes
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Pabeigti 8 kursi MBA klātienes studiju ietvaros ar specializāciju „Biznesa interešu pārstāvniecība 
ES”

• Laiks (no – līdz) 1995 - 1998
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Psiholoģija

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds psiholoģijā

• Laiks (no – līdz) 1991 - 1995
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Psiholoģija

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Psiholoģijas maģistra grāds

• Laiks (no – līdz) 1989 - 1991
• izglītības organizācijas nosaukums Rīgas 1.pedagoģiskā skola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Pedagoģija

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sākumskolas skolotāja

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Dzimtā valoda Latviešu valoda
 Citas valodas

 Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda B2 Patstāvīgs lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs B2  Patstāvīgs lietotājs

 Krievu valoda B2 Patstāvīgs lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs B1 Patstāvīgs lietotājs

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Labas saskarsmes spējas, kas iegūtas, strādājot kā projektu vadītājai un Korporatīvo klientu 
nodaļas vadītājai, kā arī apmeklējot saskarsmes kursus 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

- Pieredze komandas vadībā - Korporatīvo klientu projektu vadītāju pārraudzība, koordinēšana; 
SA kampaņu organizācija un koordinēšana, ieskaitot ES, valsts, nevalstisko organizāciju un 
uzņēmēju kā sadarbības partneru piesaistīšana.
- Pieredze budžeta plānošanā un pārraudzībā – strādājot ar SA un EP projektiem.
- Pieredze projektu izstrādē un īstenošanā – strādājot gan ar ES, korporatīviem un nevalstisko 
organizāciju projektiem

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Pasākumu scenāriju  izstrāde, video klipu sižetu izstrāde, informatīvo materiālu saturiskās un 
vizuālās koncepcijas izstrāde – spējas iegūtas, strādājot ar SA projektiem

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija
PAPILDU INFORMĀCIJA Darbība nevalstiskās organizācijās: “Vardarbības pret bērniem novēršanas programmas izveide 

Latvijā (1997- 1999); Projekts “Roks par Eiropu : veidosim ķēdi uz vienotu Eiropu” (2000g.); 
Projekts “Atklāj Eiropu”



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

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Liene Ločmele
Adrese Krasta iela 14, Valmiera, LV - 4200

Tālrunis 26474774 (mob.); 4207811 (d.); 4224407 (m.)
Fakss 4207229 (d.)

E-pasts liene.locmele@va.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) No 2007. gada
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV - 4200

• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

Lektore, profesionālā bakalaura programmas “Mediju studijas un žurnālistika” direktore
Akadēmiskais darbs: kurss Starpkultūru komunikācija, Administratīvais darbs: studiju 
programmas administrēšana

• Laiks (no – līdz) No 2006. gada
• Darba vietas nosaukums un adrese

• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

Vidzemes Augstskola, Vidzemes Mūžizglītības centrs Cēsu 4, Valmiera, LV – 4200
Pasniedzēja
Lekciju, semināru un treniņu sagatavošana un vadīšana tālākizglītības kursu ietvaros par 
aktuālām starpkultūru komunikācijas tēmām specifiskām mērķgrupām kā, piemēram, Nacionālo 
bruņoto spēku karavīriem Baltijas valstīs un LR Ārlietu ministrijas jauno darbinieku apmācības 
programmā

• Laiks (no – līdz) No 2003. gada
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV - 4200

• Nodarbošanās vai amats Komunikācijas daļas vadītāja
• Galvenās aktivitātes un atbildības Sabiedrisko attiecību, reklāmas un mārketinga aktivitāšu plānošana un izstrāde: speciālo 

pasākumu rīkošana iekšējām un ārējām mērķauditorijām, organizācijas tēla komponentu 
izstrāde – vizuālā identitāte un mājas lapa, informatīvo materiālu sagatavošana, vadības 
konsultēšana sabiedrisko attiecību jautājumos, reklāmas un tiešā mārketinga aktivitāšu 
īstenošana

• Laiks (no – līdz) 2005. gada februāris - aprīlis
• Darba vietas nosaukums un adrese Uniservices Ltd, Jivaskilas Universitāte, Somija

• Nodarbošanās vai amats Prakse starpkultūru komunikācijā
• Galvenās aktivitātes un atbildības Komunikāciju aktivitāšu plānošana un īstenošana daudznacionālā uzņēmumā: sabiedrisko 

attiecību un mārketinga aktivitātes, asistēšana starptautisku attīstības projektu sagatavošanā 

• Laiks (no – līdz) 2002. – 2003.
• Darba vietas nosaukums un adrese Sabiedrisko attiecību aģentūra “PR Plus”, Gogoļa iela 8/10, Rīga, LV - 1050

• Nodarbošanās vai amats Projektu vadītāja
• Galvenās aktivitātes un atbildības Sabiedrisko attiecību aktivitāšu plānošana un vadīšana aģentūras klientiem – valsts un 

privātajām institūcijām: attiecības ar medijiem, speciālo pasākumu rīkošana, informatīvo 
materiālu sagatavošana, konsultācijas efektīvu mājas lapu izstrādē

• Laiks (no – līdz) 2001. – 2002.
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļa

• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

Reklāmas menedžere
Klientu piesaiste reklāmas izvietošanai informatīvajos materiālos ikgadējo organizācijas rīkoto 
izstāžu “Izglītības iespējas” un “Biznesa dienas” ietvaros

IZGLĪTĪBA 

• Laiks (no – līdz) 2004. – 2008.
• Izglītības organizācijas nosaukums Jivaskilas Universitāte (Somija), maģistra grāds starpkultūru komunikācijā



• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Starpkultūru komunikācijas teorijas, kompetence, prasmes un treniņš, pētījumu metodes 
starpkultūru komunikācijā, reģionu studijas (Āzija), attīstības projektu vadība un ilgtspēja

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Maģistra grāds starpkultūru komunikācijā

• Laiks (no – līdz) 1997. – 2002.
• Izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes Augstskola, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas

Sabiedrisko attiecību teorija un prakse, personības un organizāciju psiholoģija, pētījumu 
metodoloģija sabiedriskajās attiecībās, komunikāciju treniņš; biznesa vadība – mikro un makro 
ekonomika, reklāma, vadības psiholoģija.

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Augstākā profesionālā izglītība ar sabiedrisko attiecību speciālista kvalifikāciju

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) No 2006. gada
• Organizācijas nosaukums Ziemeļvalstu sadarbības tīkls starpkultūru komunikācijā (Nordic Network for Intercultural 

Communication)
• Statuss organizācijā Valdes locekle 

• Laiks (no – līdz) No 2007. gada
• Organizācijas nosaukums Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem

• Statuss organizācijā biedre

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda 
Citas valodas

Latviešu valoda
Angļu, krievu, somu

Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Vidējais līmenis

 Krievu valoda C1 Augstākais līmenis B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis A2 Pamatlīmenis

Somu valoda A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

- Informācijas koordinatore ESF projektā “Iepazīsti un izvēlies studijas reģionos” (2006.-2007.)
- Vidzemes Augstskolas 10 gadu jubilejas pasākumu darba grupas vadītāja (2006.)
- Vidzemes Augstskolas tradicionālo pasākumu plānošana un īstenošana: izlaidumi, 1.septembra 

svinības, darbinieku gada balles, informācijas dienas (no 2003. gada)
 

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Jivaskilas Starptautiskā vasaras skola humanitārajās zinātnēs (Somija, Jivaskila, 2005.gada vasara): 
vadības zinību aktualitātes, diversitāte un multikulturāla vadība
Dalība un publikācijas Ziemeļvalstu sadarbības tīkla starpkultūru komunikācijā (Nordic Network for 
Intercultural Communication) rīkotajās konferencēs (Somija, Tampere, 2005.gads un Lietuva, Viļņa 
2007. gads)

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija



CURRICULUM VITAE

Aigars Plotkāns

      Kontaktinformācija:
Adrese: Cēsu raj. Zosēnu pag.’’Lielmagones’’

Tālrunis: 4169219, 2914486

Faksa nr. 4281218

E-pasta adrese: aigars_plotkans@va.lv

Izglītība:
Izglītības iestāde Daugavpils universitāte, Ekonomikas doktorantūra

Datums 2005 - 

Iegūtā izglītība nepabeigta

 Izglītības iestāde LU Pedagoģijas un Psiholoģijas institūts, doktorantūra

Datums 1999 - 2003

Iegūtā izglītība nepabeigta

Izglītības iestāde Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Datums 09.1997-06.1999

Iegūtā izglītība pedagoģijas maģistrs

Diploma Nr. 000248

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte

Datums 09.1978-06.1983

Iegūtā izglītība ekonomists

Diploma Nr. IB 359258

Papildu izglītība:
Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums

Mancester College of Arts 
and Technology

Banku zinību pasniedzēju apmācība 06.1994 - 7.1994

Rīgas starptautiskā biznesa 
administrācijas augstskola

Situāciju analīzes mācību metodes 05.1996

Phare programma Finanšu menedžments 08. 1999



Leipcigas Universitāte Aktuālās pētījumu metodes 01. 2003

Valodu prasme:
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme

latviešu 5 5 5

krievu 5 5 5

vācu 3 4 3

angļu 2 2 1

Darba pieredze:

Datums No 09.2008.

Darba vieta Vidzemes augstskola

Amats vieslektors

Pienākumi vadīt kursu: mārketings

Datums 02.1998 – 08.2008.

Darba vieta Vidzemes Augstskola

Amats docents

Pienākumi vadīt kursus: mārketings, makroekonomika, starptautiskā ekonomika, 
nauda un bankas, e-komercija

Datums 09.1997 līdz šim brīdim

Darba vieta Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Amats docents

Pienākumi vadīt kursus: ievads komercdarbībā, mārketings, stratēģiskā vadība

Datums 09.1997-06.2001

Darba vieta Biznesa augstskola ‘’Turība’’

Amats lektors

Pienākumi vadīt kursus: finanses un kredīts, revīzija un audits

Datums 02.1992-05.2001

Darba vieta Rīgas starptautiskā biznesa administrācijas augstskola

Amats lektors



Pienākumi vadīt kursus: nauda un bankas, mārketings

Datums 02.1992-06.2003

Darba vieta Latintrādes banka

Amats prezidents

Pienākumi bankas darba vadīšana

Datums 08.1989-08.1993

Darba vieta LR Ministru kabinets

Amats premjerministra padomnieks

Pienākumi konsultēt Ministru kabinetu finanšu jautājumos, sagatavot lēmumu 
projektus, virzīt uz Saeimu likumprojektus

Datums 12.1987-08.1989

Darba vieta Rīgas komercbanka

Amats viceprezidents

Pienākumi privātpersonu apkalpošanas stratēģijas izveide

Datums 11.1983-12.1987

Darba vieta Krājbanka

Amats nodaļas pārvaldnieks

Pienākumi nodaļas darba organizācija

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti/apmācība:

Darba 
izpildes 

gads

Valsts, kompānija Amats Klients, darba apraksts

Realizētie projekti:

1991  LR, Ministru Padome Projekta dalībnieks un 
kurators

LR naudas reformas koncepcijas izstrāde

1999-2003 LR, A/S Hansabanka
Projekta vadītājs

Elektronisko norēķinu popularizācijas 
programma, programmas izstrāde un vadīšana

2000 LR, A/S Hansabanka Lektors Personāla apmācības programmas izstrāde un 



vadīšana

2003
LR, Vidzemes augstskola

Projekta vadītājs
E- komercijas mācību programmas izstrāde 
sadarbībā ar SIA Lattelekom un IBM Latvia

2004 LR, SIA BAF            Apmācības vadītājs Pārdošanas personāla un veikalu vadītāju 
apmācības programma

2005 LR, A/S Valmieras piens
Projekta vadītājs

Uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrāde

2006 LR, Biznesa vadības 
koledža Autors Mācību grāmatas izstrāde: ‘’Mārketinga 

plānošana un reklāma’’.

2007-2008 LR, Latvijas 
uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija

Autors
Mācību grāmatu izstrāde: ‘’Mārketings’’,
‘’Vadzinības I’’, ‘’Vadzinības II’’.



CURRICULUM VITAE
PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds / Uzvārds Sandra Konstante
Adrese Rīgas iela 28 - 27, LV 4201, Valmiera, Latvija

Tālrunis + 371 4223255 Mobilais tālrunis: + 371 26450961
E-pasts sandrakonstante@gmail.com

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz) No 2008. gada līdz šim brīdim

• Darba vietas nosaukums, adrese Latvijas Kultūras koledža, Bruņimieku 57, LV 1011, Rīga
• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Radošās industrijas nodaļas vadītāja, Vides dizaina apakšprogrammas vadītāja

• Galvenās aktivitātes, atbildības Izglītības procesa koordinācija specializācijas studiju kursos

• Laiks (no – līdz) No 1984. gada līdz šim brīdim
• Darba vietas nosaukums, adrese Valmieras Mākslas vidusskola, V. Baloža 5, LV 4201, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Skolotāja

• Galvenās aktivitātes, atbildības Mācību priekšmetu Kompozīcija, Lietišķā grafika un Datorgrafika mācību programmu 
sagatavošana un pasniegšana; Reklāmas dizaina izglītības programmas vadīšana

• Laiks (no – līdz) No 1990. gada līdz 2007. gadam
• Darba vietas nosaukums, adrese Valmieras Mākslas vidusskola, V. Baloža 5, LV 4201, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Direktore (atestēta 2004.g. – augstākā profesionālā kategorija)

• Galvenās aktivitātes, atbildības Izglītības procesa organizācija un vadība

• Laiks (no – līdz) No 2005. gada līdz 2008. gadam
• Darba vietas nosaukums, adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, LV4201,Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Vieslektore

• Galvenās aktivitātes, atbildības Lekciju kursa Vizuālā komunikācija sagatavošana un pasniegšana

• Laiks (no – līdz) No 2006. gada līdz 2007. gadam
• Darba vietas nosaukums, adrese Latvijas Kultūras koledža, Bruņinieku 57, LV 1011, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Vieslektore

• Galvenās aktivitātes, atbildības Lekciju kursa Vizuālā komunikācija sagatavošana un pasniegšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz) No 2008. gada līdz šim brīdim

• izglītības organizācija Baltijas starptautiskā akadēmija, maģistratūra programmā „Dizains”
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Nozares teorija, pētniecība, vadzinības, digitālās modelēšanas tehnoloģijas - datordizainers

• Laiks (no – līdz) No 2006. gada līdz šim brīdim
• izglītības organizācija Moreno institūts Latvijā

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Psihodrāma, sociometrija un grupu psihoterapija - līderizglītība

• Laiks (no – līdz) No 2005. līdz 2006. gadam
• izglītības organizācija Moreno institūts Latvijā

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Psihodrāma, sociometrija un grupu psihoterapija 

• Saņemtā kvalifikācija Psihodrāmas asistents
• Stundu vai kredītpunktu skaits 500 stundas



• Laiks (no – līdz) No 1986. līdz 1992. gadam 
• izglītības organizācija Latvijas Mākslas akadēmija, Pedagoģijas nodaļa

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas vēsture, pedagoģija

• Saņemtā kvalifikācija Mākslas bakalaurs; zīmēšanas un rasēšanas skolotājs
• Stundu vai kredītpunktu skaits 1262 stundas

• Laiks (no – līdz) No 1974. līdz 1978. gadam
• izglītības organizācija Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Keramikas specialitāte

• Saņemtā kvalifikācija Mākslinieks - meistars

PRASMES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav nepieciešams formāls sertifikāts vai diploms

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Krievu C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis C1 Augstākais līmenis B1 Vidējais līmenis

Angļu B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

Sociālās prasmes 2006.-2003.g.  –  Valmieras  Mākslas  vidusskolas  koordinatore  dalībai  starptautiskā  izglītības 
projektā “Big Picture Network” programmā Comenius 3
Vadījusi  kursus  un  seminārus  Mākslas  valodā,  Reklāmas psiholoģijā  un  stratēģijā,  Mākslas 
terapijā un Psihodrāmā pusaudžiem un ieslodzītajiem, Kreativitātes veicināšanā.

Organizatoriskas prasmes Organizējusi:
Valmieras Mākslas vidusskolas profesionālas vidējās izglītības cikla  apgūšanu uz Valmieras 
Mākslas skolas bāzes,
2002.-1995.g.- Starptautiskās Vasaras akadēmijas Latvijā,
2006.-2002.g.  –  radošus  braucienus  Latvijas  mākslas  skolu  skolotājiem  un  audzēkņiem uz 
Somiju, Lietuvu, Čehiju, Venēciju, Grieķiju

Tehniskas prasmes Datorprasmes programmās Microsoft Word, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
Premiere

Braukšanas tiesības B kategorijas autovadītāja apliecība

Citas prasmes Strādā radoši. Regulāri tiek rīkotas personālizstādes un notiek līdzdalība grupu izstādēs 
Valmierā, citās Latvijas pilsētās un ārvalstīs.



Pielikums Nr. 6

Akadēmiskā personāla publikācijas, dalība konferencēs  un pētījumos

GUNITA BERĶE

Līdzdalība semināros, konferencēs,  sadarbība ar medijiem

1. 2005.gada maijs, Lielbritānija, Londona, līdzdalība seminārā „Starp kultūru komunikācijas 
specifika”, Coghill&  Beery

2. 2004.gada oktobris, Vācija un Leipciga EIPRERA konference
3. 2005.gada maijs, Lielbritānija, Londona, „Starpkultūru komunikācijas treniņš
4. 2001.g.- decembris, Zviedrija, Baltijas institūta veicināts seminārs- Valdības institūciju 

informācijas stratēģija
5. 1999.g.- februāris, marts, Norvēģija, Lillehamere, Masu mediju attīstības perspektīvas
6. 1998.g. – februāris, marts- Beļģija, Brisele, USIS, starptautiskās organizācijas un sabiedrības 

informēšana 
7. 1998.g. -  jūnijs, jūlijs- Latvija, ASV universitāšu sabiedrisko attiecību   
8.  pasniedzēju  un  Vidzemes  augstskolas  vasaras  skola Baltijas  un  Austrumeiropas  valstu 

augstskolu sabiedrisko attiecību pasniedzējiem
9. 1998.g. – septembris- oktobris, Zviedrija, Kalmāra, Fojo, masu komunikācija un ētika
10. 1997.g. – Dānija, Baltijas Mediju centrs, politiskā žurnālistika un komunikācija

ZANE BĒRZIŅA

Publikācijas

Grāmata: „Great Stuff” Zvaigzne ABC, 2001.g.
Publikācija: „Literature is Fun”, 2001.g.

INESE EBELE

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 
„Vīlandes 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”



DACE JANSONE

Publikācijas

1. D.Jansone līdzautore publikācijai „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas" 
LR Labklājības ministrija, 2007

2. Blumberga M., Jansone D., Melbārde V., Silkāne V. (2007) „Valmieras rajona uzņēmējdarbības 
vide" ESF, Vidzemes Augstskola 

3. Aizstrauta D., Jansone D., Ozoliņa S., Vaivode L. (2007) „Tūrisms Visiem" Valmiera: 
Vidzemes Augstskola 

4. Bākule, K., Jansone, D. Silkāne, V. (2006) Studentu patstāvīgais darbs sociālo zinātņu studiju 
programmās Vidzemes Augstskolā. // A Šļara (red.) Studentu patstāvīgā darba organizācija 
studiju procesā, rakstu krājums. Valmiera: Vidzemes Augstskola

5. Bākule, K., Jansone, D. Silkāne, V. (2005) Metodiskie norādījumi skolēnu pētniecisko darbu 
izstrādei sociālajās zinātnēs, Junior Achievement

6. Dace Jansone, Vineta Silkāne, Jānis Ikstens „Jaunatnes politiskā līdzdalība pašvaldību 
vēlēšanās” ViA, ĪUMSILS, 2005 http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=768&sadala=22 

7. Dace Jansone, Inga Vilka „Pārvaldes struktūru atsaucīgums” un „Decentralizācija” // Cik 
demokrātiska ir Latvija: Demokrātijas audits. J.Rozenvalds (zin.red.), LU Akadēmiskais apgāds, 
LU 2005

8. Līdzautore rokasgrāmatai darbiniekiem un darba devējiem ”Veiksmīgas sadarbības piemēri,” 
sagatavota ES Phare projekta ”Divpusējā sociālā dialoga veicināšana: politikas dokuments un 
pilotprojektu ieviešana” ietvaros // D.Jansone, I.Dedze, I.Strode, S.Rībena, V.Valtenbergs, 
L.Ose ”Veiksmīgas sadarbības piemēri: rokasgrāmatai darbiniekiem un darba devējiem,” 
Madonas poligrāfists, 2004

9. D. Jansone, I. Reinholde, I. Ulnicāne ”ES ietekme uz nacionālajām administrācijām”. Jaunā 
pārvalde Nr.6 (48), 2003 http://www.vcp.gov.lv/faili/jp/2003gads/Nr6/ESietekmenacadmin.doc 

10. Līdzautore mācību grāmatai  “Latvijas publiskā pārvalde”  nodaļām par centralizāciju un 
decentralizāciju, politiķu un birokrātu mijiedarbību; korupcijas novēršanu un atklātību valsts 
pārvaldē; un Latvijas publisko pārvaldi ceļā uz ES. // D.Jansone; I.Reinholde; I.Ulnicāne (2002) 
“Latvijas publiskā pārvalde,” LU, Eirofakultāte, Rīga, NIMS.

11. Līdzautore mācību grāmatai “Tautas attīstība” nodaļām par valsts lomu efektīvas pārvaldības 
nodrošināšanā un par pilsonisko sabiedrību un līdzdalību // E.Lune (red) (2002) Tautas attīstība; 
Rīga: SFL, UNDP, Jumava

12. L.Zīverte, D.Jansone “Social Sector Development in Latvia” // Katalin Tauzs  (ed) (2002) The 
Impact of Decentralization on Social Policy. Budapest: OSI/LGI

13. D. Jansone, I. Reinholde “Politico-Administrative Relations: The Case of Latvia” // T.Verheijen 
(ed) (2001) Who Rules? Politico – Administrative Relations. NISPAcee

14. D.Jansone “Some Reflections about the Relationship between Central, Regional and Local 
Governments in Latvia” pp.139-145 // National Science Council, Taipei, Bonna Office (ed.) 
(2000) Conference Prague 1999: Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs. 
Taiwan, Peter Lang

15. D.Jansone, M.Sprindžuks  2.nodaļa “Pārvaldība un tautas attīstība globalizācijas un 
eirointegrācijas apstākļos.” // Latvija Pārskats par Tautas Attīstību 1999 , Rīga UNDP

Pētnieciskā un profesionālā darbība

1. 2006.gada decembris – 2007.gada maijs - konsultante politikas analīzes un pētījuma 
metodoloģijas jautājumos Baltijas jūras reģiona Interreg IIIB Kaimiņattiecību Programmas 
2000-2006 projekta „AGORA – Ilgtspējīgas tūrisma attīstības tīkls Baltijas jūras reģionā” 
ietvaros veiktajam pētījumam „Tūrisms visiem” Iepirkuma līgums Nr. EM 2006/79

2. 2006.gada septembris – 2007.gada jūnijs - dalība projektā „Pedagogu prasmju paaugstināšana 
skolēnu patstāvīgo darbu vadīšanā” Id.Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0080/0122

http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=768&sadala=22
http://www.vcp.gov.lv/faili/jp/2003gads/Nr6/ESietekmenacadmin.doc


3. 2006.gada jūnijs – 2007.gada aprīlis - pētniece Eiropas Sociālā fonda finansētā pētījumā 
„Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze” 
Id.Nr.VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2./0021/2

4. 2005.g.novembris – 2007.g.aprīlis - Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma 
„Darba tirgus pētījumi” Projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” Pētījums „Latvijas un tās 
reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003 
Līgums Nr. LM 17.6-04/ 35-2005 pētniece un institucionālas un politikas analīzes darba grupas 
vadītāja 

5. 2005.gada augusts – 2005.gada decembris - projekta konsultante ASV vēstniecības finansētā 
projektā „Inovācijas Vidzemes un Latgales pašvaldībās” iepirkuma līgums S-LG750-03-
GR-013

6. 2005.gada jūlijs – 2006.gada marts - līdzdalība projektā „Semināru organizēšana studiju 
programmas izvēlei” Eiropas Sociālā fonda finansējums, Id.Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3272/0090/0122

7. 2005.gada maijs – 2006.gada maijs - konsultante Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas 
„Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” projektā „Kad atveras 
cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū” 
Id.Nr.VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3/0001/0020

8. 2004.g.decembris -2005.g.septembris - projekta vadītāja un pētniece ĪUMSILS pasūtītā 
pētījumā „Jaunatnes politiskā līdzdalība pašvaldību vēlēšanās” Iepirkuma līgums 
Nr.L-2004/103

9. 2004.g. maijs-decembris - līdzdalība Valsts Kancelejas un Vidzemes augstskolas pētījumā 
”Latvijas ministriju politikas plānošanas kapacitāte.”

10. 2004.g. augusts-2005.g.janvāris  - pētniece pirmajā posmā Baltijas Studiju Centra īstenotā 
starptautiskā projektā „Sievietes biznesā un lauksaimniecībā” Līgums nr. LM 13-02/18-2004

11.  2004.g.jūnijs-2005.g.janvāris - eksperte LU SZF Politikas zinātnes nodaļas pieteiktā projektā 
”Latvijas sabiedrības demokratizācijas procesu dinamikas izvērtējums,” darbs pie sadaļām par 
pārvaldes struktūru atsaucīgumu un decentralizāciju

12. 2003.g. decembris – 2004.g. septembris - Phare projekta „Pilsoniskās sabiedrības attīstība 
Latvijā 2002/2003 – pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas izstrāde” vadības komitejas 
locekle, pārstāvu ViA

13. 2003.g. oktobris – 2004.g. septembris - projekta vadošā eksperte Phare projektā LE 
0103.01/0004 ”Politikas dokumenta par sociālo dialogu izstrādāšana un pilotprojektu 
īstenošana” 

14. 2003.g. septembris - Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekle, pārstāvot Vidzemes 
Augstskolu

15. 2002.g. augusts – 2003.g. maijs - ASV valdības Fulbraita programmas stipendiāte Viskonsīnas 
universitātē Medisonā, R. Lafoleta Publiskās pārvaldes skolā. Projekts „Atklātība un publiskās 
pārvaldes reforma Latvijā: izvērtējums ASV un ES pieredzes kontekstā.”

16. 2000.g. aprīlis – 2001.g. aprīlis - līdzdalība projektā “Local Democracy in Central and Eastern 
Europe” (www.t-rc.org) (OSI/LGI), Budapešta, Ungārija.

17. 2000.g. maijs - novembris - līdzdalība starptautiskā salīdzinošā pētniecības projektā “The 
Impact of Decentralization on Social Policy” (OSI/LGI) Budapešta, Ungārija.

18. 1999.g. augusts – oktobris- līdzautore gadskārtējam ANAP (UNDP) pētījumam “Latvija. 
Pārskats par tautas attīstību 1999” darbs pie sadaļas par Pārvaldību eirointegrācijas un 
globalizācijas apstākļos.

19. 1999.g. augusts - līdzdalība NISPAcee darba grupā par politiķu un birokrātijas mijiedarbības 
problēmām.

20. 1999.g. augusts – decembris - eksperte – konsultante mārketinga pētījumu firmā Data Serviss
21. 1999.g. maijs – jūnijs - eksperte ANAP (UNDP) projekta “Public Management Training 

Program” ārējam novērtējumam. 
22. 1998. g. oktobris – novembris - līdzdalība LZA Filozofijas un Socioloģijas institūta pētījumā 

“NVO Forumu novērtējums”

http://www.t-rc.org/


JĀNIS JUZEFOVIČS

Publikācijas

1. Juzefovičs, Jānis. Politiskais diskurss Saeimā: bēgšana no atbildības. Grām.: Parlamentārais 
diskurss Latvijā. Saeimas plenārsēžu stenogrammu datorizētā analīze. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007.

2. Juzefovičs, Jānis. Sociālo priekšstatu veidošanās: politisko ziņojumu lietojums un interpretācija 
pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Grām.: Politiskā komunikācija, ētika un kultūra. Latvijas 
Republikas 9.Saeimas vēlēšanas. RīgaL LU Akadēmiskais apgāds, 2007.

3. Juzefovičs, Jānis. Mediju brīvība – kam? Grām.: Agora 5. Patērniecība Latvijā: tendences un 
alternatīvas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 

4. Juzefovičs, Jānis. “Uzmanību! Runā raidītājs “Padomju Latvija”!” Sovetizācija Latvijas 
padomju radio: satura izmaiņas 1945. gadā. Grām.: Agora 3. Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa ≠ 
staļinisms. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

5. Juzefovičs, Jānis. Lasītāju vēstules laikrakstā “Padomju Jaunatne” – atklātības mehānisma 
īstenošanas liecība 1988. gadā. Grām.: Domino 1. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas studentu zinātniskie raksti. Rīgas: LU, Zinātne. 2003.

Citas publikācijas

1. Juzefovičs, Jānis. Asuma problēma Buša “attēlam mūsu galvās”. Politika.lv 17.05.2005.. Skat.: 
http://www.politika.lv/index.php?id=111321&lang=lv 

2. Juzefovičs, Jānis. Sabiedrisko mediju likumprojekts – ož pēc naftalīna! Politika.lv 01.11.2005. 
Skat.: http://www.politika.lv/index.php?id=112062&lang=lv

3. Juzefovičs, Jānis. Ministre – smaids, kas rotā valdību? Politika.lv 10.01.2006. Skat.: 
http://www.politika.lv/index.php?id=112097&lang=lv

4. Juzefovičs, Jānis. Negodīga spēle. Politika.lv 27.02.2007. Skat.: 
http://www.politika.lv/index.php?id=13521

5. Juzefovičs, Jānis. Piemānot lasītāju. Politika.lv 03.04.2007. Skat.: 
http://www.politika.lv/index.php?id=13774,

6. Juzefovičs, Jānis. Primārais – nauda, ne diskusijas. Politika.lv 22.05.2007. Skat.: 
http://www.politika.lv/index.php?id=14226

7. Juzefovičs, Jānis. Sliktās ziņas. Politika.lv 10.07.2007. Skat.: http://www.politika.lv/index.php?
id=14318

LIENE LOČMELE (Paegle)

Publikācijas

1. Paegle L., Zhang L. (2006). Impressions of the 12th Nordic Network for Intercultural  
Communication Conference in Aalto N., Reuter E. (eds.) Aspects of Intercultural Dialogue: 
Theory, Research, Application, Saxa Verlag, Germany

2. Ločmele L. (2008). Reputation and cultural influences – the constituents of reputation of the 
University of Jyvaskyla for its international degree students and postgraduates in Atkočiūniene 
Z., Macevičiūte E. (eds.) Informacijos Mokslai, Vilnius University Publishing House: Vilnius

http://www.politika.lv/index.php?id=14318
http://www.politika.lv/index.php?id=14318
http://www.politika.lv/index.php?id=14226
http://www.politika.lv/index.php?id=13774
http://www.politika.lv/index.php?id=13521
http://www.politika.lv/index.php?id=112097&lang=lv
http://www.politika.lv/index.php?id=112062&lang=lv
http://www.politika.lv/index.php?id=111321&lang=lv


Dalība konferencēs

1. 2005 -  “Aspects of Intercultural Dialogue: Theory, Research, Application”,  Nordic Network 
for Intercultural Communication, Tampere, Somija

2. 2006 – “Questions of Power in Intercultural Communication”,  Nordic Network for Intercultural 
Communication  Roskilde, Dānija

3. 2007 - “Changing Identity in Globalized World” Nordic Network for Intercultural 
Communication, Viļņa, Lietuva

4. 2008 - “Cultures in Translation”,  Nordic Network for Intercultural Communication, 
Reykjavika, Islande

MUDĪTE MACULĒVIČA

Publikācijas

1. „Sociālās zinības – integrēta mācību programma 7.-9. k.l. ” Sorosa fonds – Latvija – A/S 
„Izglītība”, 2002.

2. „Pārbaudes darbi kultūras vēsturē vidusskolā” CD formātā . Kultūras vēstures skolotāju 
asociācija , 2007.

Dalība starptautiskos projektos, darba grupās
 

1. 2008. marts-ESF Pedagogu tālākizglītības apmācības .Ungārija , Budapešta
2. 2007.-2008. Socrates Comenius projekts-3. gads , skolu projekts”Paaudžu dienasgrāmata- 

ikdiena dzelzs priekškara abās pusēs”(Vācija ,Dānija , Čehija, Polija , Latvija)- Veidota filma 
„ Latvija- 2030. gads”. Skolēnu , skolotāju piedalīšanās projekta noslēgumā Vācijā 
Hannoverē.

3. 2005-2007.piedalīšanās Socrates Comenius 1. skolu projektā ”Paaudžu dienasgrāmata – 
ikdiena dzelzs priekškara abās pusēs” ( Vācija , Dānija, Polija , Čehija , Latvija) tēma – 
„Jauniešu protesta formas” .Veidots CD materiāls un filma , plakāts -  „1968.  gads Latvijas 
PSR mākslā”

4. 2005. – Latvijas un ASV kopprojekts – Metodiskie ieteikumi skolotājam un materiāli 
nodarbībām par holokaustu – mācību materiālu aprobēšana soc. zinību stundās pamatskolā.

5. 2005.-2006.-ESF projekts valsts nodarbinātības aģentūrā Valmieras nodaļā –Mācīšanās 
prasmju daudzveidība un pilnveidošanas iespēja darba meklētājiem.

6. 2003. Skolu atbalsta  centra un projekta Ātvērtā skola”seminārs- „Kritiskās domāšanas 
prasmju attīstīšana  augstskolā”

7. 2001. Sorosa fonda Latvijas programmas „Pārmaiņas izglītībā ” projekta ”Cilvēks sabiedrībā” 
tālākizglītības semināru cikls „Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”(100 
stundas)

8. 2000.School of Education , {Preliminary Programme CIVICS Teacher Educators- Seminar 
Vaaxjo University15.-22.sept.2000.

9. 2000.VBO Profesionālās karjeras izvēles centra seminārs- „Kā vadīt nodarbības skolēniem 
karjeras attīstīšanas jautājumos”-sertifikāts

VIJA MELBĀRDE

Dalība starptautiskos projektos

1. 2004. – 2006.- "Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in 
Vocational Learning in Social Systems Simulation and Research (SocSimNet)" (Latvija, 
Vācija , Lielbritānija, Spānija )

2. 2002. - šobrīd  -  “Uzņēmējspēju veidošana” (Eiropas Padome, LR ZIM, Latvijas Universitāte 
3. 1999. – 2005. - ”Pasaule un Latvija” (Pasaules Banka un LU)



BAIBA  PĒTERSONE

Publikācijas

1. Reber, B. H., Pētersone, B., & Berger, B. K. (under review). Managing from the middle: The 
role of mid-level gatekeepers in mobilizing grassroots activism and encouraging facilitative 
relationships. Submitted to a refereed journal.

2. Pētersone, B. (2003). Review of the book The Global Journalist: News and Conscience in the  
World of Conflict. European Journal of Communication, 18, 395-396. 

3. Pētersone, B. (1998). The press presentation of women in the age of information in Latvia. In 
Assessing a Decade of Change: The Road to the Future (pp. 62-67). Civic Education Project, 
Palanga, Lithuania.

VINETA SILKĀNE

Publikācijas

1. Silkāne, V., Bākule, K., Jansone, D. (2006) Studentu patstāvīgais darbs sociālo zinātņu studiju 
programmās Vidzemes augstskolā // Studentu patstāvīgā darba organizācija studiju procesā, 
Vidzemes augstskola, LR Izglītības un zinātnes ministrija

IEVA STŪRE

Publikācijas

1. Stūre, I. „Improvizētās ziņas” jeb baumas Latvijas iedzīvotāju vidū laikposmā no 1945. līdz 
1953. gadam: memuārliteratūras analīze. Grām.: LU SZF Komunikācijas studiju nodaļa. Agora 
3. Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa ≠ staļinisms. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005.

JURĢIS ŠĶILTERS

Konferences un uzstāšanās (izlase)

1. 12.03.1998.-14.03.1998.: dalība starptautiskā konferencē `Bridges and Interfaces: Form, 
Meaning, and Function` (Prāgā, Kārļa Universitātē)

2. 1999. gada marts: piedalīšanās (komentātors) pirmajā starptautiskjā doktorantu seminārā Ernsta 
Morica Arnda Universitātē Greifsvaldē: „Politische Philosophie nach Kant, Heidegger und 
Arendt“

3. 6. 08. 1999: noslēguma diskusijas vadīšana 1. Starptautiskajā vasaras skolā Valodas un zīmes 
filozofija 20. gadsimtā 

4. 2003. gada jūlijs atklātā lekcija „Pārdomas par loģikas filozofijām“ fonda Jaunā Akadēmija 
nometnē Mazsalacā

5. 2004. gada 29. septembris: atklātā lekcija LU Filozofijas nodaļas teorētiskā semināra ietvaros 
Semantikas teoriju divi ideāli.

6. 2004. gada augusts: dalība ESSLLI’04, INRIA-Lorraine (Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique), Anrī Puankarē Universitātē Nansī, Francijā

7. 2005. gada 10. februāris: atklātā lekcija Latvija Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātē 
Kognitīvā nozīmes teorija: attīstības tendences un filozofiskā relevance.

8. 2005. gada februārī referāts Aspekte der Figur-Grund-Strukturierung in menschlicher 
semantischer Artikulation 14. zinātniskajā konferencē “Werte, Sinn und Tatsachen” (“Vērtības, 



jēga un fakti”), Grācas Medicīniskā Universitāte, Grācas Joanneum Augstskola, The 
International Society for Gestalt Theory and its Applications, Grāca, Austrija

9. 2005.g. februāris: referāts Das Spiegelproblem vom Standpunkt der kognitiven Semantik darba 
grupā (kopā prof. U. Savardi, I. Bianki (Itālija), M. Rū (Vācija), G. Štembergeru (Austrija)) 
Phenomenology of Opposites

10. 2005. gada 4.-6.februāris: Ievadvārdi, Paradox: Logical, Cognitive and Communicative  
Aspects. The First International Symposium of Cognition, Logic and Communication, Latvijas 
Universitāte, Mazā aula

11. 2005. gada 22. novembris: Ielūgtais referāts LU Moderno valodu fakultātē Kognitive  
Bedeutungstheorie: Grundlagen und Entwicklungsperspektiven (Kognitīvā nozīmes teorija: 
pamati un nākotnes perspektīvas).

12. 2006. gada marts ielūgtie referāti LU Moderno valodu fakultātē: Theorie formaler Sprachen 
(Formālo valodu teorija) un Psychologische Methoden in der Sprachforschung (Psiholoģijas 
metodes valodas pētniecībā)

13. 30.09.2006: Apziņas nenovērojamo saturu problēma 19. un 20. gs. mijas psiholoģijā. 
Konferencē, Traum und Wirklichkeit in der globalisierten Gesellschaft, LU, Austrijas 
Vēstniecība

Citi referāti un puiblicētas tēzes (izlase)

1. Böger, C., Skilters, J. (2006): (Abstract) Semantic Articulation and Movement Execution, 
Queen’s University Belfast, Annual Meeting of European Society of Philosophy and 
Psychology, 24-27. August, [Abstract zugänglich von der webseite der Queen’s University 
Belfast (© 2006 Queen’s University Belfast, EuroSPP)].

2. Skilters, J., Böger, C. (2006): (Abstract) Zur Wechselwirkung von Bedeutung und Bewegung: 
Wurzeln der semantischen Artikulation in der Wahrnehmung, in: Schmid, H.-J., Engelhardt, M. 
(Hgg.) Abstractband von Second International Conference of the German Cognitive Linguistics 
Association, 5.-7.10.2006. München: LMU- München, ICCLS, 2006, S. 138.

3. Skilters, J. (2007): Oppositions Within a Frame. In: Béziau J.-Y., Payette G. (Eds.) Hand Book 
of the First World Congress on the Square of Opposition. Montreux, Switzerland, June 1-3, 
2007, University of Neuchatel, p. 48.

4. Skilters, J. (2007): Frames as Structured Wholes. Congress: Relations and Structure. University 
of Macerata, Italy, May 2007

5. Böger, C., Skilters, J. (2007): Embodied semantic structures in movement execution and 
language. In: United Kingdom Cognitive Linguistics Association 2nd Meeting: New Directions 
in Cognitive Linguistics-2,  27-30 August. Cardiff University, 38-39. 

6. Skilters J. (2007), Frame-based meaning activation model of polysemy processing. In: Loebner 
S. et al. (Eds.): Concept Types and Frames in Language, Cognition and Science, Duesseldorf, 
Germany, August 20-22, University of Duesseldorff, 85-86.

7. Skilters, J. (2008): Semantic prominence and semantic segmenting: on the relations between 
cognitive semantics and Gestalt theory. In: Language, Communication & Cognition, Language, 
Cognition, Brighton, University of Brighton, UK, August 4th-7th 2008

8. Skilters, J. (2008): Coherence generation and semantic segmenting: knowledge effects in 
utterance interpretation. Accepted presentation in international DECOS Conference, University 
of Zadar, Croatia.

9. Zogla, A., Skilters, J. (2008): Time articulation as a cognitive structure-building: challenges for 
historical text databases. Accepted presentation in international DECOS Conference, University 
of Zadar, Croatia, 4-7 September 2008.

10. Skilters, J., Böger, C.: Semantic grounding of movement: Effects of movement execution on the 
semantic processing. The 9th Conference on Conceptual Structure, Discourse, and Language, 
Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio) on 18-20 October, 2008, USA

11. Skilters, Jurgis, Semantic Grounding of Movement: Effects of Movement Execution on the 
Semantic Processing (October, 31 2008). 9th Conference on Conceptual Structure, Discourse, 
and Language (CSDL9). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1292853

http://ssrn.com/abstract=1292853


Publikācijas (izlase)

1) grāmatas / monogrāfijas / sakārtoti izdevumi

1. Šķilters, J. (1998): (sakārtotājs.) Starp filozofiju un ideju vēsturi Riga. Izglītība. 93.
2. Šķilters, J. (2001): (konsultants) Apziņa, domāšana, valoda. Riga. Minerva / Kentaurs XXI, 24. 

156 S.
3. Šķilters, J. (2004): Unbestimmtheitsphänomene in der menschlichen semantischen Artikulation: 

Abriss eines gestalttheoretisch orientierten  Beitrags zur Bedeutungstheorie. Mainz. Diss., 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 405 S.

4. Šķilters, J. (2004): (konsultants) Informācija. Riga. Minerva / Kentaurs XXI, 34. 124  S. 
5. Šķilters, J., Eklund, M., Jónsson, P.O., Wiegand O.K. (2006): Paradox: Logical, Cognitive and 

Communicative Aspects. Riga, Lettland. University of Latvia Press. 
6. Šķilters, J., Toccafondi, F., Stemberger, G. (2007): (Eds.) Complex Cognition and Qualitative 

Science: A Legacy of Oswald Külpe. Riga: University of Latvia Press. .... S. 
7. Lapointe, S., Šķilters, J. (2007): (Eds.) A Figure of Speech: Conference on Metaphor, Volume 

of Abstracts. Center for the Cognitive Sciences and Semantics: Riga. S. 31.
8. Zuczkowski, A., Šķilters, J. (Eds.) (2008): Relations and Structures in Language and 

Communication. Wien: Verlag W. Krammer (simultanously: Gestalt Theory, Vol. 30, No. 3)
9. Škilters, J. (Volume Editor) (in preparation), Acta Universitatis Latviensis: Philosophy, Vol. 

714. 

2) raksti 

1. Šķilters, J. (1998): Brīvības vērtība: Jesaja Berlina izaicinājums. Neatkarīgā Rīta Avīze, 
24.09.1998, 5.

2. Šķilters, J. (1998): Humanitāro zinātņu analītiskā metode, tās vieta Latvijas intelektuālajā apritē 
un Jesaja Berlins. Jaunā Avīze 26.09.1998. - 03.10.1998, 15.

3. Šķilters, J. (1998): Sers Domātājs, kas dzimis Rīgā. Rīgas Balss 24.09.1998, 14.
4. Šķilters, J. (1999): Džons L. Ostins (John. L. Austin). Kentaurs XXI, Nr.20, 80 – 83.
5. Šķilters, J. (1999): G. Frēge - Jēga un nozīme; tulkojums, komentāri. Kentaurs XXI, Nr.20, 50 – 

57.
6. Šķilters, J. (1999): Ostina metode diskursā. Kentaurs XXI, Nr.20, 74 –79.
7. Šķilters, J. (1999): Ievads, biogrāfija, G. Frēge. Kentaurs XXI, Nr.20, 47 – 49.
8. Šķilters, J. (1999):Valodas un esamības robežas – ieskats problēmas XX gadsimta beigu 

kontekstā. Kentaurs XXI, Nr.20, 104 –114.
9. Šķilters, J. (1999): „Muļķīgi un sirsnīgi“. Rīgas Laiks, 4. 99, 10.
10. Šķilters, J. (1999): Rīga 800, Diena, 26. 08. 1999, 8.
11. Šķilters, J. (1999): Pirmā Starptautiskā vasaras skola: „Valodas un zīmes filozofija XX 

gadsimtā“. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (Proceedings of the Latvian Academy of 
Sciences), A. - 1999., 53. sēj., 4./5./6.(603./604./605.) nr., S. 188.-190. 

12. Šķilters, J. (2001): Priekšvārds: T. M. Zēboms (T. M. Seebohm). Kentaurs XXI, Nr.24, 21 – 23.
13. Šķilters, J. (2001): Priekšvārds: M. Astro (M. Astroh). Kentaurs XXI, Nr.24, 57-59.
14. Šķilters, J. (2001): Priekšvārds: M. Merions (M. Marion). Kentaurs XXI, Nr.24, 95f.
15. Šķilters, J. (2001): [V. Kvaina piemiņai]. Kentaurs XXI, Nr.24, 154-156.
16. Šķilters, J. (2001): [Kommentārs], Rīgas Laiks, septembris 2001, 8.
17. Šķilters, J. (2004): Pārdomas par loģikas filozofijām. Krājumā Sarunas V . Sakārtotāja: H. 

Demakova (Rīga: Sabiedriskais izglītības fonds Jaunā Akadēmija), 219-232.
18. Šķilters, J. (2004): Informācijas jēdziens kā „dežūrjēdziens”, kā bezcerīgs jēdziens vai kā „kas 

cits”. Semantiski orientētas pārdomas. Kentaurs XXI, Nr. 34, 9-24.
19. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: K. Devlins (K. Devlin). Kentaurs XXI, Nr. 34, 25f. 
20. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: Dž. Bārvaiss (J. Barwise). Kentaurs XXI, Nr. 34, 48-50.



21. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: Ū. Šneidere (U. Schneider). Kentaurs XXI, Nr. 34, 110-111. 
22. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: O. Vīgands (O. K. Wiegand). Kentaurs XXI, Nr. 34,, 58, 59. 
23. Šķilters, J. (2005):  A. Tarska semantika: nozīme un patiesums. Kentaurs XXI, Nr. 37, 149-160
24. Šķilters, J. (2005): Priekšvārds: B. Šafers, O. Vīgands. Kentaurs XXI, Nr. 37, 161-162.
25. Šķilters, J. (2005): Vai, piemēram, Pāvests ir vecpuisis?. Kultūras forums, Nr. 42 (182), 12.
26. Šķilters, J. (2005): Loģika ir sava veida darbarīks. Kultūras forums, Nr. 45 (185), 1, 3
27. Šķilters, J. (2005): Gestalt Theory and Linguistics, Introduction to GT and Linguistics’ Project. 

In: The Official Webpage of International GTA e.V.:
28. http://www.gestalttheory.net/linguistics/intro.html 

29. Šķilters, J. (2005/2006): Gestalt Theory and Linguistics - A Bibliography, Gestalt Theory and 
Linguistics’ Project. In: The Official Webpage of International GTA e.V.:

30. http://www.gestalttheory.net/linguistics/lbiblio.htm
31. Šķilters, J. (2005/2006): People and Institutions in Linguistics related to Gestalt theory, Gestalt 

Theory and Linguistics’ Project. In: The Official Webpage of International GTA e.V.: 
32. http://www.gestalttheory.net/linguistics/lpeople.html 

33. Šķilters, J. (2005): Loģika, kognitīvās zinātnes un paradoksi. Kultūras forums. Nr. 41 (181),  4
34. Šķilters, J. (2006): Zinātne un zinātniskās literatūras izdevējdarbība. Bibliotēku pasaule. Nr. 36 , 

48-52.
35. Šķilters, J. (2006): Filozofijas metodiskā tolerance. Karogs. Mai 2006, 6, 166-169.
36. Šķilters, J. (2006): Oswald Külpe: Qualitative Conception of Psychology. Humanities and 

Social Sciences. Latvia, 2(48), 28-43
37. Skilters, J. (2006): Aspekte der Figur-Grund-Strukturierung in der menschlichen semantischen 

Artikulation. In: Das mentale Paradoxon / The Mental Paradox, Ed. Boudewijnse, Geert-Jan, 
(Wien: Krammer Verlag), simultanously: Gestalt Theory, Vol. 28, No. 1/2, 201-222.

38. Šķilters, J. (2006): Preface. In: Šķilters, J., Eklund, M., Jónsson, P.O., Wiegand O.K. (2006) 
(Eds.): Paradox: Logical, Cognitive and Communicative Aspects. Riga, Latvia. University of 
Latvia Press. 5-8

39. Skilters, J. (2006): Das Spiegelproblem vom Standpunkt der kognitiven Semantik. Gestalt 
Theory, Vol. 28, 302-307

40. Šķilters, J. (2006): Krics: garīgā dzīve starp haosu un kārtību. Kultūras forums, Nr. 39 (228), 5
41. Šķilters, J. (2006): Alternatīva pieeja uztveres teorijās. Kentaurs XXI, Nr. 41, 4-5
42. Šķilters, J. (2007), Psychologie und formale Wissenschaften. In: DAGP/OeAGP-Info (Februar 

2007)
43. Böger, C., Skilters, J. (2007): Zeit und Bewusstsein bei Augustinus. Eine philosophiehistorische 

Betrachtung. Acta Universitatis Latviensis 713, 31-39
44. Šķilters J. (2007): [Report – Bericht] Oswald Külpe: Aspekte einer qualitativen Wissenschaft. 

Gestalt Theory, Vol. 29, No. 1, 87-91.
45. Šķilters, J. (2007): Subjekta noteiktā lietu acīmredzamība. Kentaurs XXI, 42, 83-86.
46. Šķilters, J. (2007): Atomistiskā, elementāristiskā un veseluma izpratne par zinātni. Kentaurs 

XXI, 42, 105-123.
47. Skilters, J. (2007), [Mein Weg zur Gestalttheorie: Logik, Psychologie und Gestlattheorie]. 

DAGP/ÖAGP-Informationen, Ausgabe 1/2007-16. Jahrgang, 7-9.
48. Šķilters J. (2007), Īpašvārdu semantika un latviešu valoda. Karogs, 4., Apr. 2007, 82-88.
49. Šķilters, J., Toccafondi, T (2007), Preface, in: Šķilters, J., Toccafondi, F., Stemberger G.(2007): 

Complex Cognition and Qualitative Science: A Legacy of Oswald Külpe. Riga: University of 
Latvia Press, 5-10.

50. Šķilters, J. (publicēšanā): Loģikas miniālnosacījumi. Acta universitatis Latviensis 
51. Žogla, A., Skilters J., Ante K., Straujums U., Golde, J. (publicēšanā): Vēstures notikumveida 

struktūra: Formālsemantisks klasifikācijas modelis. Acta Universitatis Latviensis.
52. Skilters, J (2008), Frames as structured wholes: On the relations between frame theory and 

figure-ground semantics. In: Zuczkowski, A., Šķilters, J. (Eds.): Relations and Structures in 
Language and Communication. Wien: Verlag W. Krammer (simultanously: Gestalt Theory, 
Vol. 30, No. 3): 357-366.



53. Šķilters, J. (2008), Metafora kognitīvajā semantikā. Kentaurs XXI, 45, 99-113.
54. Šķilters, J. (2008), Romans Jakobsons. Kentaurs XXI, 45, 76, 77.
55. Šķilters J. (publicēšanā): Gestalttheorie in Linguistik. In: Hellmuth Metz-Göckel et al. (Hg.): 

Grundlagen und Weiterentwicklungen der Gestalttheorie. Ein Handbuch. Band 1. Wien: 
Krammer. 

3) publicēti konferenču materiāli:

1. Šķilters, J. (2001): Semantikas teoriju attīstība: patiesuma un informācijas nosacījumi. Kentaurs 
XXI, Nr.24, 4 – 21. (Konferences Mūsdienu semantikas teoriju pamatproblēmas, 24.03.2000, 
Latvijas Universitāte) 

2. Šķilters, J. (2006) (Abstract): Apziņas nenovērojamo saturu problēma 19. un 20. gs. mijas 
psiholoģijā. Materialien der Internationalen Tagung (Universität Lettlands, Österreichische 
Botschaft): Traum und Wirklichkeit in der globalisierten Gesellschaft.

3. Böger, C., Skilters, J. (2006): (Abstract) Semantic Articulation and Movement Execution, 
Queen’s University Belfast, Annual Meeting of European Society of Philosophy and 
Psychology, 24-27. August, [Abstract available from the webpage of the Queen’s University 
Belfast (© 2006 Queen’s University Belfast, EuroSPP)].

4. Skilters, J., Böger, C. (2006): (Abstract) Zur Wechselwirkung von Bedeutung und Bewegung: 
Wurzeln der semantischen Artikulation in der Wahrnehmung, in: Schmid, H.-J., Engelhardt, M. 
(Hgg.) Abstractband von Second International Conference of the German Cognitive Linguistics 
Association, 5.-7.10.2006. München: LMU- München, ICCLS, 2006, 138.

5. Šķilters, J. (2006) (Abstract): Apziņas nenovērojamo saturu problēma 19. un 20. gs. mijas 
psiholoģijā (Unbeobachtbare Bewusstseinsinhalte in der Psychologie vom 19./20.Jh.). 
Materialien der Internationalen Tagung (Universität Lettlands, Österreichische Botschaft): 
Traum und Wirklichkeit in der globalisierten Gesellschaft.

6. Skilters, J. (2007): Oppositions Within a Frame. In: Béziau J.-Y., Payette G. (Eds.) Hand Book 
of the First World Congress on the Square of Opposition. Montreux, Switzerland, June 1-3, 
2007, University of Neuchatel, p. 48.

7. Skilters, J. (2007): Frames as Structured Wholes. Congress: Relations and Structure. University 
of Macerata, Italy, May 2007

8. Böger, C., Skilters, J. (2007): Embodied semantic structures in movement execution and 
language. In: United Kingdom Cognitive Linguistics Association 2nd Meeting: New Directions 
in Cognitive Linguistics-2,  27-30 August. Cardiff University, 38-39. 

9. Skilters J. (2007), Frame-based meaning activation model of polysemy processing. In: Loebner 
S. et al. (Eds.): Concept Types and Frames in Language, Cognition and Science, Duesseldorf, 
Germany, August 20-22, University of Duesseldorff, 85-86.

10. Skilters, J. (2008): Semantic prominence and semantic segmenting: on the relations between 
cognitive semantics and Gestalt theory. In: Language, Communication & Cognition, Language, 
Cognition, Brighton, University of Brighton, UK, August 4th-7th 2008

11. Skilters, J. (2008): Coherence generation and semantic segmenting: knowledge effects in 
utterance interpretation. Accepted presentation in international DECOS Conference, University 
of Zadar, Croatia.

12. Zogla, A., Skilters, J. (2008): Time articulation as a cognitive structure-building: challenges for 
historical text databases. Accepted presentation in international DECOS Conference, University 
of Zadar, Croatia, 4-7 September 2008.

13. Skilters, J., Böger, C.: Semantic grounding of movement: Effects of movement execution on the 
semantic processing. The 9th Conference on Conceptual Structure, Discourse, and Language, 
Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio) on 18-20 October, 2008, USA

14. Skilters, Jurgis, Semantic Grounding of Movement: Effects of Movement Execution on the 
Semantic Processing (October, 31 2008). 9th Conference on Conceptual Structure, Discourse, 
and Language (CSDL9). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1292853



AGITA ŠMITIŅA

Dalība pētījumos

1. 2002 - Darbinieku atalgojuma sistēmas apmierinātības pētījums,  A/S Exigen Latvia. Pētījuma 
vadītāja
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Pētījuma vadītāja

VISVALDIS  VALTENBERGS

Publikācijas
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Stöver (Eds.). Elections in Europe. Oxford: Oxford University Press. Sagatavošanā.
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zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga: Zinātne, 5 (16). 249-277. lpp. ISBN 978-9984-808-23-9.
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5. Valtenbergs, V., Boluža I. (2007). Informācija un līdzdalības iespējas partiju portālos: 
informēšana, ietekmēšana, diskutēšana, izklaide. Politiskā kultūra, komunikācija un ētika: 
Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa. Rīga: Latvijas Universitāte. 

6. Valtenbergs, V. (2007). Latvijas partiju jaunās mājas vai izkārtnes: politisko partiju mājaslapu 
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gadsimta sākums (356-367). Rīga: Zinātne. ISBN 9984-767-88-4. 

7. Valtenbergs, V. (2006). Attīstības izglītības kompetences Latvijā. Kā paaugstināsim savu 
jūtīgumu? Latvija un attīstības sadarbība. Rīga: Zinātne. 281-311. lpp. ISBN 9984-767-85-X.

8. Baerug, R., Valtenbergs, V. (2003). "Country report: Latvia", in Trechsel A., R. Kies, F. 
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Facilitate Democracy in Europe: E-democratizing the Parliaments and Parties of Europe, 
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Pielikums Nr.7

Studiju kursu apraksti



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma “Mediju studijas un žurnālistika”

IEVADS MEDIJU STUDIJĀS UN ŽURNĀLISTIKĀ

Studiju kursa autors Jānis Juzefovičs 

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 1.studiju gads, 1.semestris 

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav 

Studiju kursa anotācija Kursa uzdevums ir iepazīstināt ar pamatjēdzieniem žurnālistikā un mediju studijās. 
Kurss  aptver  mediju  teksta,  kā  arī  satura  producēšanas,  patērēšanas  un  uztveres 
teorētiskos skaidrojumus.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri.
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– izpratīs un spēs izskaidrot mediju studiju un žurnālistikas pamatjēdzienus;
– spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem, kā arī  spēs analizēt 

gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  mediju  un  žurnālistikas 
praksi;

– spēs praksē pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas.

Studiju kursa saturs − Mediju un žurnālistikas attīstība Latvijā. Padomju žurnālistikas skola.
− Mediju sistēmas transformācijas 80. gadu beigās. 
− Latvijas mediju vide 90. gados.
− Ziņas. Ziņu atlases un reprezentācijas procesi. Sociālās realitātes 

konstruēšana TV ziņās.
− Radio un televīzija. Radio un televīzijas semiotika. 
− Tiešsaistes (online) žurnālistika. Interneta pieejamība un lietojums Latvijā. 
− Žurnālistika kā profesija. Latvijas žurnālistu portrets. Mediju institūcijas, to 

īpašnieki. Mediji un globalizācija.
− Mediji, ētika un tiesību normas. Mediju regulējums Latvijā. 
− Mediju auditorija. Mediju lietošanas prakse. 

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru (arī 

attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto rakstisks pārbaudījums par 
attiecīgajiem jautājumiem.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem, 
tostarp rakstisko eksāmenu, jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).

– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 



akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido Semināra grupas uzdevumi – 20 %
Literatūras pārskats – 40 %
Rakstisks eksāmens – 40 %

Studiju kursa 
literatūra 

1. Allam, S. (2004) News Culture. Berkshire, New York: Open University 
Press. 

2. Allan, S. (2006) Online News. Journalism and the Internet. Berkshire, New 
York: Open University Press. 

3. Allen, R., C., Hill, A. (Eds.) (2004) The Television Studies Reader. London: 
Routledge, 2004. 

4. Baerug, R. (Ed.) (2005) The Baltic Media World. Rīga: Flēra Printing house. 
5. Bennett, P., Slater, J., Wall, P. (2006) A2 Media studies: the essential 

introduction. London: Routledge.  
6. Brikše, I., Skudra, O., Tjarve, R. (2002) ‘Development of the Media in 

Latvia in the 1990s’, pp. 65-102 in Vihalemm, P. (ed) Baltic Media in 
Transition. Tartu: Tartu University Press. 

7. Brikše, I. (Red.) (2006) Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums. 
Rīga: Zinātne.

8. Gauntlett, D., Hill, A. (1999) TV living: television, culture and everyday 
life. London, New York: Routledge, British Film Institute. 

9. Harrison, J. (2006) News. London, New York: Routledge. 
10. Kruks, S. (2005) Radiožurnālistika. Rīga: Valters un Rapa. 
11. Pavlik, J.V. (2001) Journalism and New Media. New York, Chichester, West 

Sussex: Columbia University Press. 
12. Sanders, K. (2003) Ethics & Journalism. London: Sage Publications.
13. O’Sullivan, T., Jewkwes, Y. (1997) The Media Studies Reader. New York: 

Arnold. 
14. Veinberga, S. (2005) Masmediji. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Papildu literatūra 1. Allen, R., C. (Ed.) (1992) Channels of Discourse, Reassembled: television 
and contemporary criticism. Chapel Hill: The University of North Carolina 
Press. 

2. Biagi, S. (2003) Media Impact: and introduction to mass media. Belmont: 
Thomson Wadsworth. 

3. Bivins, T., H. (2004) Mixed Media: moral distinctions in advertising, publicē 
relations, and journalism. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

4. Christians, C., G. (2005) Media Ethics: cases and moral reasoning. Boston: 
Pearson.

5. Dennis, E., E., Merrill, J., C. (2002) Media Debates: great issues for the 
digital age. Belmont: Wadsworth.

6. Lacey, N. (1998) Image and Representation: key concepts in media studies. 
New York: Palgrace 

7. Leslie, L., Z. (2004) Mass Communication Ethics: decision making in 
postmodern culture. Boston: Houghton Mifflin company. 

8. Webster, J., G. (1997) The Mass Audience: rediscovering the dominant 
model. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

MASU KOMUNIKĀCIJA

Studiju kursa autors Kaspars Rūklis

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 1.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav 

Studiju kursa anotācija Kurss „Masu komunikācija” ir teorētisks lekciju un semināru ievadkurss, kurš sniedz 
vispārējas  zināšanas  par  masu  komunikācijas  procesu  un  noteicošajām  masu 
komunikācijas teorijām, kā arī par masu mediju funkcijām un iedarbību, par slēgtām 
un atvērtām masu mediju sistēmām un it īpaši par Latvijas mediju sistēmu ar tās 
institūcijām,  ekonomiskajām  un  tiesiskajām  struktūrām  un  mediju  kvalitāti 
nodrošinošo infrastruktūru. Kursa gaitā tiek veidota izpratne gan par masu mediju 
sistēmas  saistību  ar  valsts  politisko,  ekonomisko  un  tiesisko  iekārtu,  ieskaitot 
komunikācijas  politiku,  gan  arī  par  šīs  sistēmas  pašregulācijas  iespējām,  sevišķi 
uzsverot iekšējo preses brīvību un mediju ētiku kā mediju kvalitātes nodrošināšanas 
priekšnoteikumus.  Kursa  mērķis  ir  panākt,  lai  studenti  saprastu  nozīmīgākās 
problēmas  Latvijas  masu  medijos,  to  cēloņus,  it  īpaši  orientāciju  uz  auditorijas 
vajadzībām.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri, literatūras studijas, praktiskie darbi 

Studiju rezultāti Apgūstot  šo  kursu,  studenti  pārzinās  svarīgākas  masu  komunikācijas  teorijas  un 
modeļus,  pratīs  atrast  papildus  informāciju  par  tām literatūrā,  spēs  identificēt  šo 
teoriju  darbību  praksē,  kā  arī  skaidrot  un  analizēt  Latvijas  komunikācijas  telpas 
attīstību no teorētiska aspekta. 

Studiju kursa saturs – Žurnālistikas un masu komunikācijas jēdziens. Masu kultūra un masu apziņa kā 
masu komunikācijas fenomeni. Masu komunikācijas procesa modeļi.

– Noteicošās masu komunikācijas teorijas. Pārliecināšanas un grupu/tīklu teorijas.
– Slēgtas un atvērtas masu mediju sistēmas un atšķirīgās žurnālistikas funkcijas. 

Transformācija  Latvijā:  no  slēgtas  masu  mediju  sistēmas  uz  atvērtu  un 
patstāvīgu.

– Atvērtas masu mediju sistēmas iezīmes un problēmas,  mediju ekonomika un 
reklāma.  Autoritārā,  liberālā  un  sabiedriskās  atbildības  mediju  koncepcija 
Latvijas masu medijos.

– Dažādu  masu  mediju  veidu  raksturojums:  prese,  televīzija,  radio,  ziņu 
aģentūras, jaunie un multimediji.

– Informācijas  sabiedrības  mediju  tirgus  starp  izklaidi  un  kvalitāti.  Pārmaiņas 
informācijas laikmeta žurnālistikā: informācijas atlasē, vākšanā, rediģēšanā un 
pasniegšanā.

– Masu mediju verbālā un neverbālā iedarbība uz sabiedrisko domu.
– Žurnālistikas  kvalitātes  un  profesionālo  standartu  jēdziens.  Latvijas 

žurnālistikas  kvalitāti  nodrošinošā  infrastruktūra:  profesionālās  apvienības, 



izglītības iestādes, mediju žurnālistika, profesionālie žurnāli, mediju pētniecība.
– Latvijas  žurnālistu  un  izdevēju  pašizpratne  un  apziņa  par  savas  profesijas 

uzdevumiem, pašregulācija un paškontrole, ētikas problēmas un risinājumi.
– Žurnālistikas saistība ar sabiedriskajām attiecībām. 
– Latvijas mediju tiesības un komunikācijas politika, mediju saiknes ar politiku. 

Sabiedrisko masu mediju – Latvijas TV un Latvijas Radio – attīstība Eiropas 
kontekstā.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi  patstāvīgie darbi. 
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.

– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās nodarbības 
iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 

gan veicot gadījumu analīzi. 
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido 10 % - lekciju apmeklējums; 30 % - līdzdalība semināros (aktivitāte un komentāru 
kvalitāte);  30  %  -  uzstāšanās  semināros  (patstāvīgais  darbs);  30  % -  rakstiskais 
pārbaudījums (eksāmens) kursa noslēgumā.

Studiju kursa 
literatūra 

1. Baran, Stanley J.:  Introduction to Mass Communition :  Media Literacy and 
Culture. Second Edition. Boston : McGrawHill, 2002

2. Black,  Jay ;  Bryant,  Jenning:  Introduction to  Media Communication. 4th 
Edition. Madison : Brown & Benchmark, 1995

3. DeFleur,  Melvin  L.  ;  Dennis,  Everette,  E.:  Understanding  Mass 
Communication. 6th Edition. Boston : Houghton Miffin Company, 1998

4. Dimants,  Ainārs: Latvijas masu mediju nākotne paplašinātajā Eiropā.  No: 
Jundzis,  Tālavs  (red.):  Latvija  Eiropā:  nākotnes  vīzijas :  Rakstu krājums. 
Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2004, 295. - 312. lpp.

5. Dimants,  Ainārs:  Pašcenzūra  pret  paškontroli  Latvijas  presē:  Mediju 
pētījuma atklājumi. Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2004

6. Dominick, Joseph R.: The Dynamics of Mass Communication : Media in the 
Digital Age. 8th Edition. New York : McGrawHill, 2005

7. Kruks, Sergejs; Šulmane, Ilze: Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā. 
No:  LU SPPI;  Stratēģiskās  analīzes  komisija  (sast.):  Cik demokrātiska ir  
Latvija : Demokrātijas audits. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 139. - 
151. lpp.

8.  Lauristin,  Marju,  Vihalem,  Peeter:  Return to  the  Western  World,  Tartu 
Univeristy Press, 1997 
9. Mc Quail, Dennis:  McQuail’s Mass Communication Theory. 4th Edition. 
London: Sage Publications, 2001 
10. Veinberga, Sandra: Masmediji : Prese, radio un televīzija. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2005
11.  Vihalemm,  Peeter  (ed.):  Baltic  Media  in  Transition. Tartu:  Tartu 
University Press, 2002

Papildu literatūra 1. Bærug, Richard (ed.): The Baltic Media World. Rīga, 2005
2. DeFleur, Melvin L., Ball-Rokeach, Sandra J.: Theories of Mass 

Communication, Longman Inc., New York, 1995 
3. Griffin, Emory A.: A First Look at Communication Theory. 5th Edition. 

Boston, McGrawHill, 2003 
4. Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. 2., erweiterte Auflage. 

Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996
5. Noelle-Neumann, Elisabeth ; Schulz, Winfried ; Wilke, Jürgen: Publizistik.  

Massenkommunikation. 4. Auflage. Frankfurt a. M. : Fischer Taschenbuch, 



2002 (Fischer Lexikon 15495)
6. McQuail, Denis (ed): McQuail's Reader in Mass Communication Theory, 

London : SAGE Publications, 2002 
7. McQuail, Denis, Windahl, Steven: Communication Models for the Study of  

Mass Communication, Second Edition, Longman, London and New York, 
1993. 

8. Schneider, Wolf ; Raue, Paul-Josef: Das neue Handbuch des Journalismus. 
Reinbek b. Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2003 (Sachbuch 
61569)

9. Ruß-Mohl, Stephan: Journalismus : Das Hand- und Lehrbuch. Frankfurt a. 
M. : F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen, 
2003 (Frankfurter Allgemeine Buch im F.A.Z. - Institut)

10.Weischenberg, Siegfried: Journalistik : Theorie und Praxis aktueller 
Medienkommunikation. Band 1 : Mediensysteme, Medienethik, 
Medieninstitutionen. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1992



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika” 

SOCIOLOĢIJA

Studiju kursa autors Dace Jansone

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 1.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  iepazīstināt  studentus  ar  socioloģijas  pamatkategorijām,  pētniecības 
virzieniem un socioloģisko skatījumu uz dažādiem sociālās dzīves aspektiem, kā arī dot 
ieskatu socioloģiskās domas attīstības vēsturē.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: prezentācijas, literatūras studijas, literatūras pārskati

Studiju rezultāti 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  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Socioloģijas pamatnostādnes 
– Socioloģiskās teorijas, to attīstība
– Indivīds, kultūra, sabiedrība
– Deviance
– Dzimums un seksualitāte 
– Etnicitāte
– Stratifikācija un šķiru struktūra, sociālā mobilitāte
– Politika, valdība un valsts
– Dzimta, laulība un ģimene
– Izglītība
– Reliģija
– Iedzīvotāji, veselība, novecošana
– Sociālās kustības; Sociālās izmaiņas

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 

praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 
rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 
jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).



– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 
akadēmiskās ētikas nolikums.

– Ja students nav ievērojis akadēmisko ētiku, tad studiju kurss netiek ieskaitīts un 
students saņem nesekmīgu kursa vērtējumu vai ierakstu sekmju protokolā „nav 
atļauts”, kas nozīmē, ka studiju kurss nav nokārtots.

– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 
studiju kursa prasības.

– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Studiju kursa 
apmeklējuma 
noteikumi

Lekciju un nodarbību laikā:
− aizliegts lietot datoru, ja vien docētājs nav norādījis savādāk;
− aizliegts izmantot mobilo tālruni (t.sk. sūtīt un lasīt sms) un tam jābūt izslēgtam 

vai klusuma režīmā (t.sk. sms saņemšanas signālam);
− aizliegts staigāt un atstāt auditoriju;
− aizliegts sarunāties,  ja  vien docētājs  nav devis citus  norādījumus,  piemēram, 

grupu darbu laikā u.tml;
− aizliegts ēst un lietot alkoholiskus dzērienus.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido – Literatūras pārskats – 30%
– Grupu prezentācijas – 30%
– Līdzdalība seminārnodarbībās, diskusijās – 10%
– Rakstisks eksāmens kursa noslēgumā – 30%
– (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības 

un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Giddens, A. (ed) (1997) Sociology: introductory readings, Polity Press
2. Giddens, A. (1989) Introduction to Sociology, Polity Press
3. MacIonis,  J.J.,  Benokratis,  N.V.  (1997)  Seeing  Ourselves:  Classic, 

Contemporary, and Cross-Cultural Readings in Sociology.
4. Marsh, I. (ed.) (1998) Classic and Contemporary Readings in Sociology.

Papildu literatūra 1. www.dialogi.lv
2. www.politika.lv 



Vidzemes Augstskola
 Sociālo zinātņu fakultāte 

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒ I

Studiju kursa autors Zane Bērziņa, Mg.soc.sc.

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 1.studiju gads 1.semestris

Studiju valoda: Angļu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Sertifikāts par angļu valodas apguves līmeni vidusskolā.

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir uzlabot studentu kompetences līmeni angļu valodā, apgūstot augstāka 
līmeņa  (upper-intermediate,)  angļu  valodu  specialitātei  radniecīgās  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

Studiju kursa metodes Praktiskās nodarbības, kontroldarbi, studentu patstāvīgais darbs, īsas prezentācijas.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus angļu 

valodā;
– spēs lasīt un izprast mācību un pētniecisko literatūru specialitātē;
– spēs  aktīvi  lietot  valodu  savā  specialitātē  ar  atbilstošām runas,  rakstu,  un 

lasīšanas prasmēm studiju darbam nepieciešamā līmenī;
– spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 

galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs Profesijas  darba  vide,  vēsturisks  ieskats,  personības  un  pienākumu  raksturojums; 
masu mediju valoda; ziņu pamatvērtības un veidi, biznesa angļu valoda; publikāciju 
un rakstu analīze par radniecīgām tēmām,  ziņu ievadteikuma jeb  leads rakstīšanas 
principi.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

Studentiem jāapmeklē vismaz 50 % lekciju un aktīvi jāpiedalās tajās ; jābūt sekmīgam 
vērtējums visos kontroldarbos un eksāmenā; norādītajā laikā jāveic 2 rakstiskie darbi 
un  2  publiskās  uzstāšanās.  Studentu  uzvedības  un  akadēmiskās  ētikas  prasības  ir 
saskaņā ar Vidzemes Augstskolas noteikumiem un regulām.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido Kursa gala vērtējumu veido:
– semestru darba vērtējums (70%)
– gala eksāmena vērtējums (30%)

Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena vērtējums ir virs 4 (ieskaitot).



Studiju kursa 
literatūra 

1. Virginia  Evans,  Lynda  Edwards,  UPSTREAM  Advanced,  Students  Book. 
Express Publishing 2003

2. Paul Adams, Writing Rights for Today`s Mass Media, 2002.
3. George Orwell, Animal Farm, Everyman’s Library, 1993
4. Raksti  no  interneta,  akademiskām  publikācijām  un  angļu  val.  iznākošajiem 

žurnāliem
5. John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press 1999.

Papildu literatūra 1. John&Liz Soars, HEADWAY Advanced, Oxford University Press 2005
2. John Langan, College Writing Skills and Readings, McGraw-Hill Inc.1999
3. Newson Doug, This is PR, New York Wadsworth 2000
4. Erik P.Bucy, “Living in the Information age” Wadsworth ,2002
5. Mark Powell, Presenting in English, Language Teaching Publications 1997
6. Robert Gibson, Intercultural Business Communication, Oxford University Press 

2000;
7. Bruce  E.Gronbeck,,  Kathleen  German,  Principles  of  Speech  Communication, 

HarperCollins College Publishers 1995
8. Peter Watcyn-Jones, Test Your Idioms, Penguin English Guides, 2002



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

SABIEDRĪBAS PĀRVALDE

Studiju kursa autors Visvaldis Valtenbergs 

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL– 1.studiju gads, 1.semestris; NL – 1.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Pamatzināšanas par politisko sistēmu, politiskajiem režīmiem un institūcijām.

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt izpratni par sabiedrības funkcionēšanas apstākļiem, par politikas 
lomu un nozīmi sabiedrības dzīvē, kā arī par sabiedrisko politiku veidošanu, ieviešanu, 
novērtēšanu un komunicēšanu. Studenti uzzinās kādi pārvaldes instrumenti ir birokrātu 
un politiķu rokās un kā tie lietojami.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri. Studiju darbu veidi: literatūras studijas, patstāvīgie 
darbi.

Studiju rezultāti 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.
 Iegūs iemaņas sabiedrības pārvaldē lietotu plānošanas un instrumentu pielietošanā.

Studiju kursa saturs  Ievads. Pamatjēdzieni:  politika,  vara, valsts,  politiskā sistēma,  politikas process, 
sabiedrības pārvalde. 

 Socializācija. Sociālais kapitāls. Politiskā kultūra. Vērtības.
 Politiskie režīmi. Ideoloģijas.
 Politiskās institūcijas. Likumdevēji un valdība. Politiķu un birokrātu attiecības.
 Politiskās institūcijas. Politiskās partijas, tiesas, konstitūcijas.
 Politikas process. Lēmumu pieņemšanas modeļi, problēmu definēšana, alternatīvu 

izvēle. 
 Pilsoniskā sabiedrība un valsts pārvalde. Sabiedrības iesaistīšanas metodes.
 Politikas īstenošana, novērtēšana uzraudzība.
 Valsts pārvalde Latvijā.
 Valsts un starptautiskā politika. ES ietekme.  
 Masu saziņas līdzekļi.
 Komunikācija, demokrātija un ētika.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

 Obligāti jāapmeklē semināri. Neapmeklētos seminārus ir iespējams atstrādāt veicot 
individuālos darbus, kurus iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju.

 Sekmīgi jānokārto starpeksāmens.
 Jāpiedalās vienā grupas prezentācijā.
 Jāiegūst sekmīgs vērtējums par pozīcijas rakstu. 
 Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie darbi. 
 Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa aprakstā 

minētajiem norādījumiem.



 Lai  sekmīgi  nokārtotu  studiju  kursu,  jāiesniedz  visi  studiju  darbi  un  par  tiem 
jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles). 

 Jāievēro  akadēmiskā  ētika  un  Vidzemes  Augstskolas  ētikas  principi  un 
akadēmiskās ētikas nolikums. 

 Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības. 
 Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido Grupas prezentācija seminārā – 15% 
Pozīcijas raksts – 20%             
Starpeksāmens – 20%
Eksāmens – 35%
Aktivitāte – 10%                                              

Studiju kursa 
literatūra 

1. Heywood, A. (1997) Politics. London: Macmillan. Norādītās nodaļas. 
2. Putnam, R. (1996) The Strange Disappearance of Civic America. The 

American Prospect, 7(24). 
3. Peters, B. G. (1995). The Politics of Bureaucracy. London: Longman. 

Norādītās nodaļas.
4. Börzel, T., Sedelmeier, U. (2006) The EU Dimension in European Politics. In.  

P.M.Heywood et.al. (Eds.),  Developments in European Politics. London: 
Palgrave Macmillan, ch. 4.

Papildu literatūra Semināru un grupu darbu sagatavošanai pasniedzēji var ieteikt arī papildus materiālus. 
Tāpēc  vismaz  nedēļu  pirms  grupas  prezentācijas  sagatavošanas,  studenti  tiek  lūgti 
konsultēties ar pasniedzēju.

1. Jansone, D., Reinholde, I., Ulnicāne, I. (2002). Latvijas publiskā pārvalde. 
Rīga: Eurofaculty. 

2. Brown, E. Bernard & Macridis, C. Roy. (1996). Comparative Politics: Notes 
and Readings. 8th ed. Wadsworth.

3. Patton, C. & Sawicki, D. (1993). Basic Methods of Policy Analysis and 
Planning 2nd ed. Englewood Clifs, NJ.

4. Valtenbergs, V. (2004). Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas. 
Literatūras pārskats UNDP. 

5. LAC-HSR. (2000). Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform 
chs. 2, 3.   

6. Brackertz, N. et. al. (2005) Community Consultation and the ‘Hard to Reach’  
7. Valsts Kanceleja. (2001). Politikas lēmumu pieņemšana Latvijā. 

Pozīcijas  rakstu  izstrādei  studenti  tiek  mudināti  izmantot  publikācijas  šādos 
akadēmiskajos žurnālos: 

Journal of Public Policy, Cambridge 
International Public Management Journal, Informawrold 
Journal of Comparative Policy Analysis, Informaworld 
Journal of European Public Policy , Informaworld 

Comparative Political Studies, Sage
East European Politics and Societies , Sage
International Political Science Review , Sage
Party Politics, Sage
Political Research Quarterly, Sage 



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte
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PUBLISKĀ RUNA

Studiju kursa autors Mudīte Maculēviča

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 1.studiju gads, 1.semestris; NL – 2.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

-

Studiju kursa anotācija Mācību kurss iepazīstina ar lietišķas saskarsmes veidošanu, balstoties uz runas
tehnikas, runas kultūras prasmju apguvi. Veido izpratni par publisku uzstāšanos,
neverbālo saziņu, runātā teksta analīzi un prezentācijas nozīmi. 

Studiju kursa metodes Lekcijas, praktiskie darbi, prezentācijas, pārbaudes darbi.

Studiju rezultāti 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 jautājumiem  un  to 
pielietojumu praksē;

– spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem;

– spēs praksē pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas un prasmes.

Studiju kursa saturs – Publiskās runas mācību mērķi, saturs žurnālistu un komunikāciju   
       speciālistu kompetences veidošanā.
– Runas tehnikas un kultūras, neverbālās saziņas nozīme.
– Publiskās runas stili, darbs ar dažādiem publiskās runas un literārajiem tekstiem 
– Lietišķās sarunas standarts, telefona sarunas, dialoga veidošana.
– Publiskā prezentācija. Literārā teksta priekšnesums.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Studiju apmeklējums, praktisko darbu izpilde, prezentācijas veidošana un publiska 
uzstāšanās

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido – Praktisko vingrinājumu vērtējums un piedalīšanās seminārā – 25%
– Darbs ar dažādiem literārajiem un mēdiju tekstiem – 25% 
– Publiskā uzstāšanās – prezentācija un literārā darba priekšnesums – 50%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Pīzs A. Ķermeņa valoda-R:Jumava,1995
2. Alekse I. Runātprasme- RaKa,2003.
3. Nelke K. Prezentēšana- De Novo2003
4. Latiševs V. Lietišķas sarunas un lietišķi kontakti.-R:Merkūrijs LAT SIA, 1995

Papildu literatūra Studenti mācību sākumā saņem papildliteratūras sarakstu.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA

Studiju kursa autors Agita Šmitiņa

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 1.studiju gads, 1.semestris, NL – 2.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

- 

Studiju kursa anotācija Sniegt  zināšanas  par  sociālās  psiholoģijas  pamatjautājumiem,  par  sociālās  izziņas 
procesu  un  cilvēku  sociālās  uzvedības  un  savstarpējās  mijiedarbības  jautājumiem. 
Veidot prasmes un iemaņas sociālo norišu analīzē, radīt izpratni par psiholoģiskajiem 
aspektiem, kas saistīti ar dzimumu lomu sabiedrībā. 

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

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs − Sociālās psiholoģijas jēdziens, pētījuma objekti, pielietojums.
− Sociālā izziņa, uztveres shēmas; iespaida par cilvēku veidošanās; stereotipi un 

aizspriedumi; attieksmes veidošanās, to mainīšana.
− Sociālā ietekmēšana; konformisms, piekrišana, pakļaušanās.
− Stratēģiskā mijiedarbība.
− Atribūcijas teorija.
− Agresija.
− Altruisms.
− Dzimums un sociālā uzvedība.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

− Jāpiedalās  85%  semināros  Nokavētie  semināri  iespaido  gala  atzīmi,  nav 
iespējams atstrādāt. 

− Par  norādīto  kursa  literatūru  pie  attiecīgām  tēmām  kursa  gaitā  var  būt 
pārbaudes darbi.

− Pētniecības darbs jāsagatavo un jāiesniedz norādītajos termiņos.
− Par visiem pētniecības darbiem un pārbaudes darbiem nepieciešams saņemt 

pozitīvu novērtējumu.
− Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem
− Jāievēro akadēmiskā ētika



− Gala vērtējums tiek izlikts, ja eksāmens ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido − Zinātniski pētnieciskais darbs (40%) un tā prezentācija. 
− Eksāmens (60%).
−  Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības 

un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles

1. Omārova S.,Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija .R.1996.
2. Reņģe V., Sociālā psiholoģija.R.2002.
3. Aronson,  E.  (2005).  Social  Psychology.  [Upper  Saddle  River] : 

Pearson Education, 656.

Papildu literatūra 1. Pļaveniece, M., Škuškovnika, D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga : 
RaKa, 200 . 

2. Atkinson, R. L. (1996). Hilgards Introduction to Psychology. New York : 
Harcourt Brace, 776

3. Alcock J.E., Carment D.W, Sadava S.W., A Textbook of Social Psychology., 4th 

ed. Prentice Hall Allyn, Scarborough, Ontario, 1998
4. Argyle M. The Social Psychology of Everyday Life, London, New York, 1992
5. Gilovich T; Keltner D., Nisbett R. Social Psychology. Norton&Company, New 

York, 2006
6. Mayers, D. Social Psychology. New York, 2004.
7. M.Hewstone, W.Stroebe, G.M.Stephenson. Introduction to social psychology. Eds. 

Blackwell Publishers, 2000. 
Journal of Social Psychology.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte
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PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA

Studiju kursa autors Vineta Silkāne

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 1.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

nav

Studiju kursa anotācija Studiju  kursa  mērķis  ir  sniegt  zināšanas  un  radīt  izpratni  par  sociālo  zinātņu 
metodoloģijas pamatjautājumiem (koncepts, mainīgais, hipotēze, pētījuma jautājums, 
mērījumu skalas, izlase, ticamība un validitāte, pētījumu veidi, pētījumu ētika), datu 
ievākšanas  metodēm,  datu  analīzes  teorētiskajiem jautājumiem un metodēm,  kā arī 
veicināt iegūto zināšanu pielietošanu praksē un veidot pamatiemaņas un prasmes SPSS 
un Excel programmu izmantošanai datu analīzē.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, praktiskie darbi u.c.

Studiju rezultāti 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 jautājumiem  un  to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem

– Spēs praksē pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas un prasmes.

Studiju kursa saturs – Sociālo zinātņu pētījumu paradigmas
– Pētījums un tā izstrādes process. Pētījumu veidi. Pētījuma dizains. Pētījuma 

ticamība un validitāte
– Pētījumu ētiskie principi
– Pētījuma jautājumi un hipotēzes, to formulēšana. 
– Koncepti. Mainīgie. Konceptualizācija, operacionalizācija un mērīšana. Mērījumu 

skalas. 
– Izlase, tās veidošana.
– Datu ievākšanas metodes: aptauja un mediju kontentanalīze
– Kvantitatīvo datu analīzes metodes. Datu analīzes vispārīgā shēma. 
– Statistisko datu apstrādes programmas. Mainīgo definēšana. Datu ievads.
– Aprakstošā statistika. Empīriskie sadalījumi un to attēlošana. Empīrisko 

sadalījumu raksturotāji.
– Normālais sadalījums un tā lietošana. Normālā sadalījuma aprēķināšana 

empīriskam sadalījumam
– Statistiskās hipotēzes un to pārbaude, izmantojot SPSS un Excel
– Korelācijas analīze, izmantojot SPSS un Excel
– 2χ kritērijs un tā aprēķināšana, izmantojot SPSS un Excel



Prasības kredītpunktu 
ieguvei

− Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
− Jāpiedalās vismaz 85% lekciju. Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās 

nodarbības. Kavētu semināru vai praktisko nodarbību gadījumā (arī 
attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto rakstisks pārbaudījums par 
attiecīgajiem jautājumiem.

− Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 
aprakstā minētajiem norādījumiem.

− Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 
jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).

− Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 
studiju kursa prasības.

− Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 
akadēmiskās ētikas nolikums. Ja students nav ievērojis akadēmisko ētiku, tad 
studiju kurss netiek ieskaitīts un students saņem nesekmīgu kursa vērtējumu 
vai ierakstu sekmju protokolā „nav atļauts”, kas nozīmē, ka studiju kurss nav 
nokārtots.

− Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Darbs semināros un nodarbībās - 10%
2. Pētnieciskie, praktiskie un pārbaudes darbi - 30%
3. pētniecības projekta pieteikums 30%
4. Eksāmens – 30% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena darba vērtējums 

ir virs 4 (ieskaitot)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Arhipova  I.,  Bāliņa  S  (2003).  Statistika  ekonomikā.  Risinājumi  ar  SPSS  un  
Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs

2. Babbie,  E.  (2004)  The  Practice  of  Social  research. Belmont,  California: 
Wadsworth Publishing Company

3. Dooley D. (1995) Social research methods. New Jersey: Prentice Hall
4. Hansen, A.,  Cottle, S., Negrine, R., Newbold, C. (1998) Mass Communication 

research Methods. Palgrave
5. Hoover,  K.,  Donovan,  T.  (2008)  The  Elements  of  Social  Scientific  Thinking. 

ThomsonWadsworth
6. Miller,  G.J.,  Whicker,  M.L.  (1999)  Handbook of  Research Methods in  Public  

Administration (DKE299)
7. Raščevska,  M.,  Kristapsone,  S.  (2000)  Statistika  psiholoģijas  pētījumos.  Rīga: 

Izglītības soļi
8. Stacks, D.W. (2002) Primer of public relations research. The Guilford Press: New 

York, London
9. Sullivan,  E.,  Rassel,  G.R.,  Berner,  M.  (2003)  Research  methods  for  public  

administration. Longman
10. Trochim,  W.  (2001)  The  Research  Methods  Knowledge  Base,  Atomic  Dog 

Publishing
11. Wimmer, R.,D., Dominick, J.R. (2003)  Mass Media  Research: an introduction. 

Thomson Wadsworth

Papildu literatūra 1. Babbie,  E.  (1992)  The  Practice  of  Social  research. Belmont,  California: 
Wadsworth Publishing Company

2. Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (1994) Handbook of Qualitative Research. SAGE 
Publications

3. Dooley D. (1995) Social research methods. New Jersey: Prentice Hall
4. Flick, U. (1998) An Introduction to Qualitative Research. SAGE Publications
5. Geske A., Grīnfelds A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģijas un metodes. 

Rīga: RaKa
6. Geske A., Grīnfelds A. (2001)  Izglītības pētījumu metodoloģijas un metodes. 



Rīga: RaKa
7. Krastiņš, O. (2003) Ekonometrija. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas 

pārvalde
8. Krastiņš,  O.  (2003)  Statistika.  Rīga:  Latvijas  Republikas  Centrālā  statistikas 

pārvalde
9. Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās  

zinātnēs. Rīga: RaKa



Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

LATVIEŠU VALODAS KULTŪRA

Studiju kursa autors Signe Ābola 

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 1.studiju gads, 2.semestris; NL – 1.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

nav

Studiju kursa anotācija Šis kurss paredzēts latviešu valodas pareizrakstības, pareizrunas un valodas kultūras 
praktiskajai  apguvei,  balstoties  uz  atzinumiem jaunākajā  teorētiskā literatūrā.  Kursā 
aplūkojamie svarīgākie nosacījumi mūsdienu latviešu valodas rakstu un runas kultūras 
telpā var garantēt speciālista pilnvērtīgas komunicēšanas iespējas.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības.
Studiju darbu veidi: patstāvīgie darbi u.c.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Būs  apguvuši  prasmes  un  iemaņas  saistībā  ar  kursa  tematiem  un  spēs  to 

pielietot praktiski.
– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 

galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs 1. Valodas funkcionēšana un valodas kultūras jēdziens.
2. Valodas kultūras loma sabiedrības un personības attīstībā.
3.  Valoda  komunikatīvā  situācijā.  Publiska  uzstāšanās  dažādās  komunikatīvās 
situācijās.
4. Literārās valodas lietojums dažādās komunikatīvās situācijās.
5. Literārās valodas runas un rakstu forma. 
6. Raksturīgākās kļūdas valodā.
7. Sintaktiskās konstrukcijas teksta veidošanā.
8. Literārās valodas stili. Funkcionālo stilu īpatnības.
9. Publicistiskais stils. Publicistiska teksta rakstīšana.
10. Zinātniskais stils. Zinātniska teksta rakstīšana.
11. Literārā sarunvaloda.
12. Lietišķie raksti mūsdienu sabiedrībā.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

− Laikā  jāsagatavo  un  norādītajos  termiņos  jāiesniedz  patstāvīgie  darbi  un 
sekmīgi jānokārto gala pārbaudījums.

− Obligāti jāapmeklē un aktīvi jāpiedalās semināros un praktiskās nodarbībās. 
Nokavētās  nodarbības  iespējams  atstrādāt,  veicot  individuālu  uzdevumu. 
Jāapmeklē vismaz 75 % lekciju.

− Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs vērtējums.
− Jāievēro akadēmiskā ētika.



Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido − Patstāvīgie darbi – 50%
− Dalība semināros un nodarbībās – 25 %
− Noslēguma (eksāmena ) darbs – 25% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja 

eksāmena darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Eiders Dž. Efektīva komunikācija.- R., Asja, 1999.
2. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā.- R., 1993.
3. Hjume,  D.H.  On  Communicative  Competence.//  Sociolingvistics.  Selected 

Reading. Ed. By J.B. Pride& J. Holmes.- London: Penguin Books, 1972
4. Īpašvārdu rakstība.- R., 1998.
5. Kļaviņa S. Valodas daba.- R., Lielvārds, 1997.
6. Latviešu literārās valodas vārdnīca 1-8 sēj. ,R, 1972- 1996.
7. Latviešu valodas kultūras jautājumi.-R., 1965- 1993.
8. Latviešu literārās valodas pareizruna.- Liepāja, 1992.
9. Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. Latviešu valoda.- R., 

1998.
10. Paegle, Dz., Kušķis, J. Kā runā latvietis.- R., 1994.
11. Par vārdu un uzvārdu rakstību latviešu literārajā valodā.-, R., 1998.
12. Romane, A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas un shēmas.- R., 2000.
13. Skujiņa, S. Latviešu valoda lietišķajos rakstos.- R., 1999.

Papildu literatūra 1. Baldunčiks, J. Anglismi latviešu valodā.- R., 1989
2. Dilāns, G. Valodas standartizācijas sekas.- Diena, 2003. g. 4.X 
3. Valodas  filozofijas  māc.  Materiāli  (filozofijas  vēst.,  L.  Vitgenšteina 

Filosofiskie pētījumi vai kāda cita autora darbs pēc izvēles)
4. Vārdnīcas:  svešvārdu,  pareizrakstības  un  pareizrunas,  skaidrojošā,  biznesa 

terminu, žargona u.c.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

DATORZINĪBAS

Studiju kursa autors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 1.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

-

Studiju kursa anotācija Nostiprināt  studentu iemaņas  darbā ar  MS Office  –  teksta  redaktora,  izklājlapu un 
prezentāciju  programmām.  Dot  priekšstatu  par  Open  Office  programmām  un 
salīdzinājumu  ar  MS  Office  programmām.  Iepazīt  attēla  grafiskās  apstrādes 
programmu GIMP un dot iemaņas darbā ar programmu GIMP. 

Studiju kursa metodes Lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi.

Studiju rezultāti Nostiprinātas  iemaņas  darbā  ar  MS  Office  –  teksta  redaktora,  izklājlapu  un 
prezentāciju programmām. Iepazītas Open Office programmas un to salīdzinājums ar 
MS  Office  programmām.  Iegūts  priekšstats  par  attēla  grafisko  apstrādi  un  gūtas 
iemaņas attēla grafiskajā apstrādē.

Studiju kursa saturs − Lietojumprogrammatūras  jēdziens,  MS  Office  lietojumprogrammu 
klasifikācija,  Teksta  redaktora  programma  –  MS  Office  Word  apskats. 
Programmas  rīku  joslas.  Galvenā  rīku  josla.  Opcijas.  Fontu  un  rindkopu 
formatēšana.  Stili.  Dokumenta  izskata  mainīšana.  Aizzīmēšanas  un 
numerācijas iespējas. Tabulācija.

− Tabulas.  Zīmēšanas  iespējas  MS Office  programmās.  Attēlu ievietošana un 
apstrāde.

− Darbs  ar  lieliem  dokumentiem,  to  noformēšana.  Seriālie  dokumenti. 
Salīdzinājums Ar Open Office Writer programmu.

− Izklājlapu  programma  –Excel.  Lietošanas  iespējas.  Darba  vide.  Tabulas 
apgabali, aprēķini, absolūtās adreses. Funkcijas, saliktu funkciju veidošana.

− Datu kārtošana. Filtri. Diagramu veidošana. Dokumenta noformēšana. Darbs 
vairākas darba lapās. Salīdzinājums ar Open Office - Spreadsheet.

− Prezentāciju  programma  –  MS  Power  Point.  Prezentācijas  programmas 
iespējas. Prezentācijas slaidu un objektu noformēšana. Salīdzinājums ar Open 
Office – Presentation.

− Attēlu grafiskā apstrāde.  Programmas  GIMP darba vide.  Instrumenti.  Filtri. 
Slāņi.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
– Pārbaudes darbos jāsaņem pozitīvs vērtējums.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Patstāvīgo darbu vērtējuma - 50%



2. Eksāmena atzīmes – 50%

Studiju kursa 
literatūra 

1. V.Vēža redakcijā. Teksta redaktors Microsoft Word. Rīga 2000, Mācību grāmata, 
251 lpp.

2. V.Vēža  redakcijā.  Elektroniskās  tabulas  Microsoft  Excel.  Rīga  2000,  Mācību 
grāmata, 158 lpp.

3. V.Vēža  redakcijā.  Prezentāciju  materiālu  sagatavošanas  pakete  Microsoft 
PowerPoint. Rīga 2000, Mācību grāmata, 156 lpp.

4. Niedrīte L. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Mācību līdzeklis. Rīga, Computer 
Land, 1995. - 174 lpp. .

5. Standartfunkcijas Excel 5.0, 7.0. Mācību līdzeklis. Latvijas Universitāte. 1996.g.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

ANGĻU VALODA KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒ II

Studiju kursa autors Zane Bērziņa

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL , NL – 1.studiju gads 2.semestris

Studiju valoda: Angļu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Sertifikāts par angļu valodas apguves līmeni vidusskolā

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir uzlabot studentu kompetences līmeni angļu valodā, apgūstot augstāka 
līmeņa (advanced) angļu valodu specialitātei radniecīgās 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

Studiju kursa metodes Praktiskās nodarbības, kontroldarbi, studentu patstāvīgais darbs, referāti

Studiju rezultāti Studenti  spēs  aktīvi  lietot  valodu  savā  specialitātē  ar  atbilstošām  runas,  rakstu, 
klausīšanās un lasīšanas prasmēm augstākajā līmenī

Studiju kursa saturs Darbs SA vidē, personības un pienākumu raksturojums; masu mediju valoda; biznesa 
angļu valoda, kompānijas struktūra; pārliecinošā komunikācija, publiskās runas angļu 
valodā; starpkultūru jautājumi; literāra darba analīze (piem., Dž. Orvels “Dzīvnieku 
ferma”); publikāciju un rakstu analīze par radniecīgām tēmām.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

Vairāk par 50 % lekciju apmeklējums un aktīva līdzdalība tajās; sekmīgs vērtējums 
visos kontroldarbos un eksāmenā; 4 rakstiskie darbi un 4 publiskās uzstāšanās.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido Kursa gala vērtējumu veido
– semestru darba vērtējums (70%)
– gala eksāmena vērtējums (30%)

Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena vērtējums ir virs 4 (ieskaitot).

Studiju kursa 
literatūra 

1. Virginia  Evans,  Lynda  Edwards,  UPSTREAM  Advanced,  Students  Book. 
Express Publishing 2003

2. George Orwell, Animal Farm, Everyman’s Library, 1993
3. Raksti  no  interneta,  akademiskām publikācijām un angļu  val.  iznākošajiem 

žurnāliem
4. John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press 1999.

Papildu literatūra 1. John&Liz Soars, HEADWAY Advanced, Oxford University Press 2005
2. John Langan, College Writing Skills and Readings, McGraw-Hill Inc.



3. Newson Doug, This is PR, New York Wadsworth 2000
4. Erik P.Bucy, “Living in the Information age”
5. Mark Powell, Presenting in English, Language Teaching Publications 1997
6. Robert  Gibson,  Intercultural  Business  Communication,  Oxford  University 

Press 2000;
7. Bruce E.Gronbeck,, Kathleen German, Principles of Speech Communication, 

HarperCollins College Publishers 1995
8. Peter Watcyn-Jones, Test Your Idioms, Penguin English Guides, 2002



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma “Mediju studijas un žurnālistika”

INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS METODES ŽURNĀLISTIKĀ

Studiju kursa autors Jānis Juzefovičs 

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 2.studiju gads, 1.semestris; NL – 1.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Ievads mediju studijās un žurnālistikā, Masu komunikācija

Studiju kursa anotācija Kursā  studenti  iepazīstas  ar  žurnālistikā  izmantotajām  informācijas  vākšanas 
metodēm, īpašu uzmanību veltot intervijai. Kurss nodrošina zināšanas un prasmes šo 
metožu pielietojumam žurnālistikas praksē.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, praktiskās nodarbības.
Studiju darbu veidi: praktiskie darbi, literatūras studijas. 

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
- spēs demonstrēt zināšanas par informācijas vākšanas metodēm žurnālistikā,
- spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus,  kas saistīti  ar informācijas 

vākšanu žurnālistikā, 
- spēs praksē pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas un prasmes.

Studiju kursa saturs - Informācijas vākšanas metodes, to klasifikācija.
- Informācijas pieejamība.
- Intervija kā žanrs. Intervija kā informācijas vākšanas metode.
- Gatavošanās intervijai. Intervijas gaita un struktūra. 
- Klausīšanās prasme intervijas laikā. 
- Jautājumi, to veidi. 
- Telefonintervija. Ielu intervija. Diskusija. 
- Darbs preses konferencē. 
- Informācijas  vākšanas  metodes  pētnieciskajā  žurnālistikā.  Eksperiments, 

novērojums, darbs ar dokumentiem.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Lekciju apmeklējums nav obligāts, tomēr obligāti jāpiedalās visās 
praktiskajās nodarbībās un seminārā. Nokavēto nodarbību vietā iespējams 
izpildīt individuālu uzdevumu, vienojoties ar docētāju, 

- Noslēguma projekts un citi patstāvīgie darbi jāsagatavo un jāiesniedz 
norādītājos termiņos, 

- Jāievēro akadēmiskā ētika, kā arī citi nodaļas apstiprinātie metodiskie 
norādījumi.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido Praktiskie darbi – 20%
Literatūras pārskats – 40%
Noslēguma projekts (analītisks raksts presē) – 40% 



Studiju kursa 
literatūra 

1. Adams, S. (2007) Interviewing for Journalists. London: Routledge. 
2. Bradly, J. (2004) The Interviewer’s Handbook: A Guerrilla Guide. 

Techniques & Tactics for Reporters & Writers. Canada: The writer books. 
3. Fleming, C., Hemingway, E., Moore, G., Welford, D. (2007) An 

Introduction to Journalis. London: SAGE.
4. Sissons, H. (2006) Practical journalism: how to write news. London: SAGE. 
5. Weinberg, S. (1996) The Reporter’s Handbook: an investigator’s guide to 

documents and techniques. 3rd ed. Boston: Bredford/St. Martin’s. 
6. Mencher, M. (2003) News Reporting and Writing. 9th ed. New York: 

McGraw-Hill.
7. White, T. (2002) Broadcast News Writing, Reporting, and Producing. 3rd ed. 

Boston: Focal Press.
8. Itule, B. D. (1991) News Writing and Reporting for Today's Media. 2nd ed. 

New York: McGraw-Hill. 
9. Kruks, S. (2005) Radiožurnālistika. Rīga: Valters un Rapa.

Papildu literatūra 1. Manning, P. (2001) News and News Sources. Critical Introduction. Sage 
Publications: London. 

2. Clayman, S., Heritage, J. (2002) The News Interview. Cambridge: 
Cambridge University Press.

3. Bernšteins, K., Vudvords, B. (2004) Visi prezidenta vīri. Rīga: Jumava. 
4. Domburs, J., Voika, I. (1998) Kurš nozaga trīs miljonus? Rīga: NIP, AGB. 
5. Lapsa, L., Jančevska, K. (2006) Kas ir Lembergs: Ventspils mēra ceļš uz 

naudu un varu. Rīga: Pilsētai un Pasaulei.
6. Brikše, I. (Red.) (2006) Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums. 

Rīga: Zinātne.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

FILOZOFIJA

Studiju kursa autors Ansis Zunde

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL –2.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Vispārējās sagatavotības līmenis vismaz kā 2.kursa studentiem.

Studiju kursa anotācija Kurss sniegs  zināšanas  par  mūsdienu  filozofijas  principiem,  daudzveidību  un 
domāšanas  darba  režīmiem;  semināros  un  kursa  darba  izstrādē  studenti  mācīsies 
pārvērst iegūtās zināšanas par praktiskām iemaņām.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri un kursa beigšanas darbs.

Studiju rezultāti Studenti apgūst loģiskas struktūras, ar kuru palīdzību var kontrolēt savu dienišķi 
filozofisko un vēsturfilozofisko domāšanu; prot atšķirt dažādus apziņas darba 
režīmus un racionalitātes tipus; iemācās domāt un rakstīt smalkāk niansētus tekstus.

Studiju kursa saturs − Pasaules reliģiju, kultūru un filozofiju daudzveidība; daudzveidības izpratnes 
loģika.

− Antīkā filozofija kā eiropeiskās domāšanas tradīcijas sākotne. ntīkās filozofijas 
posmi  un  galvenie  jautājumi;  meditācija  kā  Augstās  klasikas  kultivējamais 
apziņas darba režīms.

− Platōna darbi: Sōkrata aizstāvēšanās, Dzīres un Valsts.
− Pāreja  no  antīkās  pasaules  uz  feodālo  pasauli.  Kristietiskā  logosa,  ticības, 

cerības  un  mīlestības  izpratne.  Prāta  un  Atklāsmes  attiecību  traktējums 
viduslaiku filozofijā. Kontemplācija kā kultivējamais apziņas darba režīms.

− XVII – XVIII gs. kalkulatīvais racionālisms (Dekarts,, Bēkons) pretstatā 
reliģiski eksistenciālajam «irracionālismam» (Paskāls u.c).

− Transcendentālās filozofijas galvenie jautājumi:  ko es varu zināt?,  kas man 
jādara?, uz ko es varu cerēt?, un kas ir cilvēks? Dvēseles jaudu spēle un tajā 
balstītā  Kanta  sistēma:  kritiskā izziņas  teorija,  kategoriskā imperatīva ētika, 
spriestspējas estētika. Kanta «labzinīgās un labgribīgās Dabas» teleoloģija — 
pasaulpilsoniskā vēstures filozofija un filozofa politiskā stāja.

− Hēgela filozofija kā Kanta mācības «atcēlums» un turpinājums.  «Filozofijas 
gals»  kā  filozofijas  pašattapes  uzdevuma  kāpinājums  un  jauni  filozofijas 
sākumi: Feierbahs, Kjērkegors, Markss, Nīcše, Freids...

− XX gadsimta domāšaanas pamatvirzieni: dažāda paveida kantismi, marksismi, 
freidismi,  fenomenoloģijas,  eksistenciālismi,  analītiskās  filozofijas 
novirzieni... Filozofija mūsdienās.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

− Jānoklausās lekciju kurss un jāpiedalās semināra nodarbībās;
− Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmena jāiesniedz apcerējums par tematu, 

kas iepriekš saskaņots ar lektoru (apjoms: 16 000 – 24 000 datorzīmju jeb 8 – 



12 lpp. mašīnrakstā ar 1,5 rindu intervālu starp rindām; obligāti atsaukties uz 
citētiem vai  pieminētiem tekstiem — zemsvītras  piezīmes  lappuses  apakšā 
(footnote));

− Jānokārto mutvādru eksāmens, kurā galvenais punkts būs iesniegtā apcerējuma 
veiksmju un kļūmju iztirzājums;

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Semināru darba vērtējums — 15 %;
2. Studenta iesniegtā apcerejuma vērtējums — 35 %;
3. Eksāmena vērtējums — 50 %.

Studiju kursa 
literatūra 

1. Aristotelis, Nikomaha ētika. Tulk. Ināra Ķemere. R.: Zvaigzne, 1985.
2. Ārente, Hanna.  Totalitārisma izcelsme. 13. nod   Tulk. Juris Baldunčiks. R.: Elpa, 

2000.
3. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. 1. daļa: Domāšana. R.: Intelekts, 2000.
4. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. 2. daļa: Gribēšana. R.: Intelekts, 2001. 
5. Augustīns Aurēlijs, Atzīšanās R.: Liepnieks & Rītups, 2008..
6. Averincevs, Sergejs. Cilvēks un vārds. R.: Intelekts, 1998.
7. Bēkons, Frensiss. Jaunais organons. Tulk. Brigita Cīrule. R.: Zvaigzne, 1989.
8. Dekarts, Renē. Pārruna par metodi. Tulk. Vilnis Zariņš. R.: Zvaigzne, 1978. 
9. Epikūrs. Vēstules. Atziņas. Fragmenti. R.: Liepnieks & Rītups, 20007.
10. Feierbahs, Ludvigs. Kristietības būtība. Nākotnes filozofijas pamati. Tulk. Rihards 

Kūlis R.: Zvaigzne, 1983. 
11. Fuko, Mišels. Patiesība. Vara. Patība. R.: Spektrs, 1995. 12 – 104. lpp. 
12. Fuko, Mišels. Seksualitātes vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 2000.
13. Fuko, Mišels. Kas ir Apgaismība. Tulk. Ansis Zunde. // Tagadnes izaicinājums. R.: 

Intelekts, 1996. 162-177. lpp. 
14.  Freids, Zigmunds.  Kādas  ilūzijas  nākotne. Tulk.  Igors  Šuvajevs.  R.:  Intelekts, 

1996. 
15. Freids, Zigmunds. Īgnums kultūrā. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne, 2000. 
16. Freids, Zigmunds.  Ievadlekcijas psihoanalīzē. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne 

ABC, 2007.
17.  Heidegers, Martins.  Vēstule  par  humānismu. Tulk.  Rihards  Kūlis.  //  Grāmata, 

1991, Nr. 10
18. Heidegers, Martins.  Tikai kāds dievs vēl var mūs glābt». Tulk. Igors Šuvajevs. / 

Tagadnes izaicinājums. R.: Intelekts, 1996. 223-241. lpp.
19. Heidegers,  Martins.  Malkasceļi. Tulk.  Rihards Kūlis.  R.:  Intelekts,  1998.  142 – 

180. lpp. par Nīčši un nihilismu.
20. Hēgelis, Georgs V.F. Filozofijas zinātņu enciklopēdija.  R.: Zvaigzne, 1981. 
21. Hjūms. Traktāts par cilvēka dabu. Liepnieks & Rītups, 2008.
22. Huserls, Edmunds. Eiropeiskās cilvēces krīze un filozofija. Tulk. Ella Buceniece. // 

Ella Buceniece. Saprāts nav ilūzija. R.: Pētergailis, 1999. 231 – 255. lpp. 
23. Huserls, Edmunds.  Fenomenoloģija.  Tulk. Aigars Dāboliņš un Rihards Kūlis. R.: 

FSI, 2002. 
24. Jungs, Karls Gustavs. Tagadne un nākotne. // Tagadnes izaicinājums, 9-51. lpp. 
25. Kants,  Imanuēls.  Kas ir apgaismība? Tulk. Igors Šuvajevs.R.:   Zvaigzne ABC, 

2005. 
26. Kants, Imanuēls. Prolegomeni. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1990.
27. Kants, Imanuēls. Praktiskā prāta kritika. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1988. 
28. Markss, Karls. Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals.
29. Nīče, Frīdrihs.  Tā runāja Zaratustra. Tulk. Vilis Plūdons. R.:  Valters un Rapa, 

1939; R.: Kabata, 1989. Ir arī daudzās citās valodās. 
30. Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Antikrists. Tulk. Pēteris Brants. R.: AGB, 1986.
31. Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Ecce Homo. R.: Zvaigzne ABC, 1998.
32. Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Varasgriba. Tulk. Klāra Muela. R.: Intelekts, 2008.
33.  Platōns, Faidrs. Tulk.  Ābrams  Feldhūns.  /  Platōns.  Dialogi  un  vēstules.  R.: 

Zinātne, 1999.
34. Platōns, Sōkrata aizstāvēšanās. // Sōkrata prāva. R.: Zinātne, 1997. 39-78. lpp.



35. Platōns, Valsts. VII un VIII grāmata. R.: Zvaigzne. 1982.
36. Platōns, Dzīres. 
37. Platons. Teaitēts. R.: Liepnieks & Rītups, 2008. 
38. Rasels, Bērtrands. Filosofijas problēmas. R.: J. Roze, 2008.
39.  Rortijs,  Ričards.  Nejaušība,  ironija  un  solidaritāte. Tulk.  Velga  Vēvere.  R.: 

Pētergailis. 1999. 
40. Zimmels, Georgs. Nauda modernajā kultūrā. Lielpilsētas un garīgā dzīve. // Nauda.  

Dzīvesstils. Identitāte. Sastād. Anna Stepčenko. LU Zinātniskie Raksti, 629. sēj. 
R.: LU, 2000. 

41.  Žilsons, Etjēns.  Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos. R.:  Filoz.  un socioloģ. 
inst., 1997.

Papildu literatūra 1. Bēringers, Hanness.  Ka sir filosofija? Tulk. Igors Šuvajevs. Lielvārde: Lielvārds, 
1995.

2. Freiberga, Elga. Mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
3. Kūle, Maija & Kūlis, Rihards. Filosofija.
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.
7. Rubenis, Andris. Imanuels Kants. R.: Zvaigzne ABC. 2006. 
8. Šuvajevs,  Igors.  Filosofija.  Sarunas  par  filosofiju.  1.  daļa.  R.:  Zvaigzne  ABC, 

1999. 2. daļa. R.: Zvaigzne ABC, 2000.
9. Šuvajevs, Igors. Filosofija kā dzīvesm;aksla. R.: Zvaigzne ABC, 2007.
10. Zunde,  Ansis.  Melnās  figūras:  kants,  ārendte,  lakāns,  žižeks  u.c.  latviešu 

«lirozofiskajā gambītā». R.: Intelekts, 2001. 2. nod. 



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studiju un žurnālistika” 

ZIŅU ŽURNĀLISTIKA

Studiju kursa autors Agnese Karaseva

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 2.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: „Ievads mediju 
studijās un žurnālistikā”, „Masu komunikācija”, „Informācijas vākšanas metodes 
žurnālistikā” un „Latviešu valodas kultūra”.

Studiju kursa anotācija Kurss  „Ziņu  žurnālistika”  aplūkos  ziņu  žurnālistikas  teorētiskos  un  praktiskos 
aspektus. Tajā studenti tiks iepazīstināti ar ziņu rašanos, ziņu izplatīšanas teorētisko 
kontekstu, bet galvenokārt ar praktisku ziņu veidošanu. Šajā kursā galvenā uzmanība 
tiek veltīta „cietajām ziņām”, darbu ar ziņu avotiem, ziņu rakstīšanas pamatprincipiem 
un labās prakses piemēriem gan Latvijas, gan pasaules ziņu veidošanas pieredzē.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri, literatūras studijas, gadījumu analīze, ziņu rakstīšana.

Studiju rezultāti – Pēc šī  kursa apguves studenti  būs ieguvuši priekšstatu par ziņu veidošanas 
ciklu,  kā  arī  praktiskas  iemaņas  ziņu  rakstīšanā,  atlasē,  strukturēšanā  un 
saturiskajā rediģēšanā.

Studiju kursa saturs – Ziņu rašanās un attīstība, ziņu iedalījums pēc satura un struktūras. Ziņu veidi. 
– Mediju  īpašnieku,  redaktoru,  korespondentu  loma  ziņu  plūsmas  „slūžu” 

regulēšanā (vārtu sargāšanā). 
– Mediju  īpašnieku,  redaktoru,  korespondentu  loma  sabiedriskās  dienaskārtības 

veidošanā. 
– Objektivitāte un neitralitāte ziņu žurnālistikā. 
– Informācijas atlase ziņām. Darbs ar avotiem. Ziņu vērtība. 
– Ziņas veidošanas cikls. 
– Ziņu materiālu konstrukcija. Līds, apgrieztā piramīda.  
– Interviju apstrāde ziņām. 
– Ziņas no pseidonotikumiem un preses konferencēm. 
– Specializācija  ziņās.  Politikas ziņas,  ekonomikas  ziņas,  sociālās  ziņas,  kultūras 

ziņas, sporta ziņas, laika ziņas. 
– Ziņu rakstīšana specializētajiem un profesionālajiem izdevumiem.
– Ziņu veidošanu drukātajos, elektroniskajos un jaunajos medijos. 
−    Ziņu rakstīšana un ētika.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 

praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 
rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 



jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 

akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 

studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Studiju kursa 
apmeklējuma 
noteikumi

Lekciju un nodarbību laikā:
− aizliegts lietots datoru, ja vien docētājs nav norādījis savādāk;
− aizliegts izmantot mobilo tālruni (t.sk. sūtīt un lasīt sms) un tam jābūt izslēgtam 

vai klusuma režīmā (t.sk. sms saņemšanas signālam);
− aizliegts staigāt un atstāt auditoriju;
− aizliegts sarunāties,  ja  vien docētājs  nav devis citus  norādījumus,  piemēram, 

grupu darbu laikā u.tml;
− aizliegts ēst un lietot alkoholiskus dzērienus.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido – 10 % - lekciju apmeklējums un līdzdalība (aktivitāte un komentāru kvalitāte); 
30 % - patstāvīgie un grupu darbi nodarbību ietvaros; 30 % - mājās veicamie 
patstāvīgie darbi; 30 % - pārbaudījums (eksāmens) kursa noslēgumā. 

– gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības 
un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles

Studiju kursa 
literatūra 

1. Engebretsen,  M. (2006.)  Writing  for  the  Web:  an  introduction  to  online  
Journalism. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 

2. Harris, G. (2001.) Practical Newspaper Reporting. Oxford: Focal press.
3. Itule, B. D. (1991.) News Writing and Reporting for Today's Media. New York: 

McGraw-Hill. 
4. Ludwig, M. (2005.) Modern News Editing. Iowa State University press. 
5. Mencher, M. (2003.) News Reporting and Writing. New York: McGraw-Hill. 
6. Sova,  D.  B.  (1998.) How  to  Write  Articles  for  Newspapers  and  Magazines. 

Lawrencewille: ARCO.
7. White, T. (2002.) Broadcast News Writing, Reporting, and Producing. Boston: 

Focal Press.

Papildu literatūra 1. Elbow, P. (1998.) Writing With Power: Techniques for Mastering the Writing  
Process. New York: Oxford University Press. 

2. McQuail,  D.,  Windahl,  S.(1993.)  Communication  Models  for  the  Study  of  
Mass Communication. London and New York: Longman.

3. Scanlan,  C.  (ed.)  (2000.) Best  Newspaper  Writing  2000:  Winners:  the  
American  Society  of  Newspaper  Editors  Competition.  St.  Petersburgh:  The 
Poynter Institute and Bonus Books, Inc.

4. Sissons,  H.  (2006.)  Practical  Journalism: How  to  Write  News.  SAGE 
Publications.

5. Stunk, W., White, E.B. (2000.) The Elements of Style. New York: Longman.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

 Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

RADIO UN TV ŽURNĀLISTIKA

Studiju kursa autors Gunta Matisone

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 2.studiju gads, 1.semestris; NL – 2.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: „Ievads mediju 
studijās un žurnālistikā”, „Masu komunikācija”, „Informācijas vākšanas metodes 
žurnālistikā”.

Studiju kursa anotācija Kursa  „Radio  un  TV  žurnālistika”  laikā  studenti  apgūs  zināšanas  par  radio  un 
televīzijas  specifiku,  šo  mediju  attīstību,  tendencēm,  kā  arī  lomu  sabiedrības 
informēšanā  un  izglītošanā.  Galvenais  uzsvars  –  praktiska  izpratnes  un  iemaņu 
apgūšana.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri, gadījumu analīze; praktiskās nodarbības.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studentiem būs izpratne par elektronisko mediju specifiku, kā arī 
kursa  laikā  pamatdarbs  būs  veltīts  praktisko  zināšanu  ieguvei  intervēšanā,  sižetu 
veidošanā, montāžā.

Studiju kursa saturs − Radio un TV attīstības vēsture un loma šodienas sabiedrībā
− Radio specifika: operativitāte. Radio izteiksme: valoda un skaņa.
− Radio ziņu izlaidumi, radio ziņu specifika, radio teksta veidošana. 
− Radio ieraksta kvalitātes prasības, montāžas pamatprincipi.
− TV specifika: attēls, kā vēstījuma nesējs un izteiksmes līdzeklis. 
− TV ziņu izlaidumi, ziņu specifika un veidošana.
− TV kvalitātes prasības un montāžas pamatprincipi
− Darba specifika radio un TV studijā, kadra kultūra.
− Radio un TV izklaides loma.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Obligāti jāapmeklē lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības (kavējuma 
gadījumā studentam uzdotā  darba izpilde ir obligāta). 

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 

jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 

akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu  drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Studiju kursa 
apmeklējuma 
noteikumi

Lekciju un nodarbību laikā:
− aizliegts lietots datoru, ja vien docētājs nav norādījis savādāk;
− aizliegts izmantot mobilo tālruni (t.sk. sūtīt un lasīt sms) un tam jābūt izslēgtam 

vai klusuma režīmā (t.sk. sms saņemšanas signālam);



− aizliegts staigāt un atstāt auditoriju;
− aizliegts sarunāties,  ja  vien docētājs  nav devis citus  norādījumus,  piemēram, 

grupu darbu laikā u.tml;
− aizliegts ēst un lietot alkoholiskus dzērienus.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido – eksāmens 50%
– grupu darbs 25%
– praktiskais darbs 25 %
– gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības 

un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles

Studiju kursa 
literatūra 

1. Kruks S. (2005.). Radiožurnālistika. Rīga:Valters un Rapa
2. Mencher M. (2003.). News Reporting and Writing. Boston: McGraw-Hill
3. Veinberga S. (2005.). Masmediji; prese, radio un televīzija. 

Papildu literatūra 1. Block M. (1994). Broadcast Newswriting: the RTNDA reference guide 
Chicago. RTNDA and Bonus Books Inc.

2. Dupuis I. (2003). Journalism in Latvia: a profession in transition. Berlin : 
Nordeuropa-Institut der Humboldt-Univeristat zu Berlin

3. Everette E.( 2002.). Media Debates : great issues for the digital age,3rd 
ed. Belmont: Wadsworth 

4. Hachten W.( 1999.).The World News Prism: Changing Media of International 
Communication. Ames: Iowa State University Press

5. Heyer S. (1987.). True Stories in the News: a beginning reader. London: 
Longman

6. Hulteng J. (1979) The News Media: what makes them tick? Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall

7. Puce I. (2004). Kā kļūt par labu sargsuni: pētnieciskās žurnālistikas 
instrumenti. Rīga: Delna 

8. White T. (2002). Broadcast News Writing, Reporting, and Producing. Boston: 
Focal Press

9. Praktizējošie ASV un Eiropas žurnālisti (sastādīts 1995). Īsa rokasgrāmata 
žurnālistiem: praktizējošiem žurnālistiem Baltijas un citās jaunajās 
demokrātijas valstīs. Washington: International Research and Exchanges 
Board.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma “Mediju studijas un žurnālistika”

MEDIJU ĒTIKA

Studiju kursa autors Jānis Juzefovičs

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 2.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Ievads mediju studijās un žurnālistikā, Masu komunikācija. 

Studiju kursa anotācija Kursa  uzdevums  ir  sniegt  zināšanas  par  mediju  atbildību,  preses  brīvību  un 
žurnālistikas ētisko uzraudzību. Kursā īpaša uzmanība pievērsta šādiem jautājumiem 
– žurnālistikas vērtības, privātums, interešu konflikts, ētika un jaunie mediji, u.c. 

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri.
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
─ Izpratīs žurnālistikas ētikas galvenos konceptus, 
─ Spēs  demonstrēt  zināšanas  saistībā  ar  kursa  tematiem,  kā  arī  analizēt 

gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistītas  ar  ētiskajām  dilemmām 
žurnālistikas praksē. 

─ Spēs praksē pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas un prasmes. 

Studiju kursa saturs ─ Mediju atbildība. Izteiksmes un mediju brīvība. Medija neatkarība. 
─ Godīgums, objektivitāte, precizitāte u.c. žurnālistikas vērtības. 
─ Interešu konflikts.
─ Privātās dzīves aizsardzība un sabiedrības interese.
─ Ētika un jaunie mediji. Ētika virtuālajā telpa

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi; 
– darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem;
– obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru (arī 

attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto rakstisks pārbaudījums par 
attiecīgajiem jautājumiem;

– lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem, 
tostarp rakstisko eksāmenu, jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles);

– jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 
akadēmiskās ētikas nolikums;

– eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības. 

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido Semināra grupas uzdevumi – 20 %
Literatūras pārskats – 40 %
Rakstisks eksāmens – 40 %



Studiju kursa 
literatūra 

1. Day, A. L. (2000) Ethics in Media. Cases and controversies. Stamford, 
London, Singapore, Ontario: Wadsworth Thomson Learning. 

2. Dimants, A., Balčytiene, A., Arntsen, H., Harro-Loit, H, Røssland, L.A., 
Golubeva, M., Bærug, R. The Baltic Media Wold, flēra Printing-house, 
Rīga, 2005.

3. Keeble, R. (2001) Ethics for journalists. London, New York: Routledge. 
4. Lasmane, S. (2006) Informācijas ētika Latvijā. Grām.: Informācijas vide 

Latvijā: 21.gadsimta sākums (I. Brikšes redakcijā). Rīga: Zinātne.
5. Sanders, K. (2004) Ethics & Journalism. London, California, New Delhi: 

Sage Publications.

Papildu literatūra 1. Lasmane, S. (1998) Rietumeiropas ētika Rīga: Zvaigzne ABC. 
2. Lasmane, S., Milts A., Rubenis A. (1995) Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC. 



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

MEDIJU TIESISKIE ASPEKTI

Studiju kursa autors Beata Galzone

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 2.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

-

Studiju kursa anotācija Iepazīstināt  studentus  ar  sabiedrisko  attiecību  juridiskajiem aspektiem:  autortiesību 
jomu  kopumā,  kā  arī  preču  un  tirdzniecības  zīmes  regulējošajiem  likumdošanas 
aktiem.  Tiks  runāts  arī  par  informācijas  un  mediju  lomu  sabiedrībā,  kā  arī  par 
likumiem,  kas  regulē  informācijas  atklātumu,  pieejamību  un  izplatīšanu.  Liela 
uzmanība kursa laikā  tiks pievērsta  personiskās  dzīves neaizskaramības  principiem, 
goda un cieņas  aizskaršanai  un šo procesu ētiskajiem aspektiem.  Galvenais  studiju 
mērķis ir norādīt uz likuma jēgu un sabiedrības interešu aizsardzību realizējot cilvēka 
pamatbrīvības, īpaši veicot profesionālu darbību sabiedrisko attiecību sfērā.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, literatūras pārskati, teksta kopsavilkumi, 
patstāvīgie darbi u.c.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt zināšanas par tiesību jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrisko 

attiecību,  reklāmas  un  mediju  praksi;  spēs  parādīt  sistemātisku  un  kritisku 
izpratni par tiesību regulējuma pamatprincipiem sabiedriskajās attiecībās un to 
pielietojumu praksē;

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  mediju, 
sabiedrisko attiecību un reklāmas tiesiskā regulējuma pamatprincipiem

Studiju kursa saturs
− Tiesību teorijas pamati
− Autortiesību aspekti, autordarbi, autori, blakustiesību subjekti, to tiesības.
− Kolektīvais mantisko tiesību pārvaldījums, licencēšana, patenttiesības. 
− Vārda brīvība, informācijas atklātības princips, personas tiesības uz privātumu, 

goda un cieņas aizsardzība.
− Reklāmas tiesiskais regulējums 
− Mediju tiesiskais regulējums. 
− Konkurences tiesības 
− Patērētāju tiesību aizsardzība 
− Brīvdabas pasākumu organizēšana,  saskaņošana ar  pašvaldību,  administratīvā 

atbildība. 
− Lobisms. Latvijas prakses analīze 



Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 

praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 
rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 
jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).

– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 
akadēmiskās ētikas nolikums.

– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 
studiju kursa prasības.

– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Studiju kursa 
apmeklējuma 
noteikumi

Lekciju un nodarbību laikā:
− aizliegts lietots datoru, ja vien docētājs nav norādījis savādāk;
− aizliegts izmantot mobilo tālruni (t.sk. sūtīt un lasīt sms) un tam jābūt izslēgtam 

vai klusuma režīmā (t.sk. sms saņemšanas signālam);
− aizliegts staigāt un atstāt auditoriju;
− aizliegts sarunāties,  ja  vien docētājs  nav devis citus  norādījumus,  piemēram, 

grupu darbu laikā u.tml;
− aizliegts ēst un lietot alkoholiskus dzērienus.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Semināru un - 20 %
2. Praktiskā darba vērtējums - 20%
3. Eksāmena vērtējums - 60 %

Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena vērtējums ir virs 4 (ieskaitot).

Studiju  kursa 
literatūra 

1. Grudulis, M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.
2. Veikša, I. Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas 

raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā. Svarīgākie tiesību akti autortiesību 
un blakustiesību aizsardzības jomā. Latvijas tiesu prakse autortiesības jomā. Rīga: 
Tiesu namu aģentūra, 2006.

3. Paklone, I, Lielkalns, A., Sosnovska, A., Tola, K. Autortiesības. Rokasgrāmata. 
Rīga: ABG,1997.

4. Rozenfelds, J. Intelektuālais īpašums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004.
5. Bitāns, A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.  Rīga : AGB, 1997.
6. Dimants, A., Balčytiene, A., Arntsen, H., Harro-Loit, H, Røssland, L.A., 

Golubeva, M., Bærug, R. The Baltic Media Wold, Rīga: Flēra, 2005.
7. Shēpensa, P. Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma rokasgrāmata. AKKA/LAA, 

2006.
8. Zosule I. Konkurences likuma komentāri. Rīga, 1999.
9. Torgāns, K., Jemeļjanova , M., Burkovska, V. Produkcijas kvalitāte, likums, 

patērētāju tiesības., Rīga, 1994.

Papildu literatūra 1. Krastiņš I.Tiesību būtība un forma. Rīga, 1998
2. Jelagins J. Normatīvie akti un to hierarhija. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 29.01.1998.
3. Horns, N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filosofijā  // Rīga: Likums un 

Tiesības.Nr.7-Nr.12. 2000.
4. Bērziņa, I. Autortiesību licences līgums//Jurista Vārds, Nr.41 26.10.2004.
5. Grudulis, M.Kā saprast jaunrades jēdzienu autortiesībās//Jurista Vārds, Nr.8, 2002
6. Intelektuālais īpašums kā kvalitatīvas attīstības avots :(vispārējs ieskats un 

svarīgākās interneta adreses mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - MVU) /Latvijas 
Republikas Patentu valde, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Pasaules 
intelektuālā īpašuma organizācija, Rīga : LR Patentu valde, 2002.

7. Platpere, I. Izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības [b.v], McĀbols, 2000.
8. Veikša, I. Raidorganizāciju tiesības un pienākumi autortiesību 



izmantošanā //Likums un tiesības, Nr.9, 2001.
9. Veikša, I. Autortiesības- kā atrast līdzsvaru starp darbu radītāju un izmantotāju 

interesēm//Bilance, Nr.20, 2006.
10. Viļuma, I. Intelektuālais īpašums Eiropas Savienībā//Jurista Vārds, Nr.29, 

09.08.2005.
11. Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par 

autortiesībām : LR likums // Latvijas Vēstnesis, 17.02.2000.
12. Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par izpildījumu 

un fonogrammām: LR likums //  Latvijas Vēstnesis, 17.02.2000.
13. Bernes konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību. – Autortiesības. 

AGB, Rīga., 1997.
14. Briede, J. Vai personas cieņa konfliktē ar vārda brīvību // Jurista Vārds, Nr.4, 

28.01.2003.
15. Eihmane, E. Kad saduras vārda brīvība un personas gods un cieņa// Jurista Vārds, 

Nr.39, 03.10.2006.
16. Hankova, D. Kur robežojas vārda brīvība un goda aizskaršana // Jurista Vārds, Nr.

24, 03.12.2002.
17. Joksts, O. Morālais kaitējums: zaudējumu atlīdzināšana // Jurista Vārds Nr.15 

26.04.2005.
18. Liholaja, V. Kā vērtēt “Robina Huda”lietu// Jurista Vārds, Nr. 35, 20.09.2005.
19. Liholaja, V. Vēlreiz par to, kā aizsargāt godu un cieņu // Jurista Vārds, Nr.27/28 

13.08.2003.
20. Kučs, A. Vārda brīvības robežas :goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana. 

Rīga : Sabiedriskās politikas centrs "Providus", c2004.
21. Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību (tiesu prakses apkopojums) // 

Jurista Vārds, Nr.20, 01.06.2004.; Nr.21, 08.06.2004.; Nr.22, 15.06.2004.
22. Beirande, R. Patērētājs. Viņa tiesības un intereses//. Latvijas Vēstnesis, Nr. 98/99, 

16.03.2000.
23. Pastars, E. Labs precedents pulcēšanās brīvības izpratnei//Jurista Vārds, // Nr. 31, 

23.08.2005.
24. Veinberga, S. Masmediji :prese, radio un televīzija.Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
25. Janova, K. Lobēšana ir jāreglamentē: Pasaules pieredze un ieteikumi Latvijai. 

Rīga, 2004. http://web30.deac.lv/index.php?id=9165
26. Parliamentary Practices in Devolved Parliaments 5: Lobbying practice

http://www.scotland.gov.uk/government/devolution/ppdp-06.asp 
27. Cornish, W. R. Intellectual property :patents, copyright, trade marks and allied 

rights /by William Cornish and David Llewelyn. London : Sweet & Maxwell, 
2003.

28. Fiskor, M. Collective Management of Copyright and Related Rights. WIPO 
Publication Np 855(E), [b.g.]

29. Jorda, K.F. WIPO and WTO WIPO Trieties and the TRIPS Agreement: 
Implementation of the TRIPS Agreement, New York City, WIPO UNITAIR 
Academy, 1999.

30. Introduction to Collective management of Copyright and related rights. 
International Bureau of WIPO, 2002.

31. Philips, J, Firth, A, Introduction to Intellectual Property Law 4th Edition, London, 
Butterworths Lexix Nexix, 2001.

32. Sinacore, G.D. Collective administration of copyrights and neighboring rights. 
Boston, Little Brown a.Co, 1993.

33. Barendt Aldershot, E.Media law. Dartmouth, 1993.
34. Robertson, Geoffrey. Media law. London : Penguin Books, 1992

Likumi: 
35. LR Satversme
36. Civillikums
37. Komerclikums
38. Krimināllikums
39. Administratīvo pārkāpumu kodekss

http://web30.deac.lv/index.php?id=9165
http://www.scotland.gov.uk/government/devolution/ppdp-06.asp


40. Autortiesību likums 
41. Reklāmas likums
42. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem
43. Radio un televīzijas likums
44. Likums par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
45. Konkurences likums
46. Fizisko personu datu aizsardzības likums
47. Patērētāju tiesību aizsardzības likums
48. 18.10.2000.Ministru kabineta noteikumi Nr. 357 “Likuma "Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi” 
49. Eiropas Kopienu Padomes Direktīva 84/450/EEK “Par dalībvalstu normatīvo aktu 

un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu”
50. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/55/EK- grozījumi Direktīvā 

84/450/EEK
51. Eiropas Savienības Padomes Regula 1/2003 “Par konkurences noteikumu 

īstenošanu, kas noteikti Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 81.un 82.pantā”
52. Eiropas Kopienas Padomes Direktīva 89/104/EEK “Par dalībvalstu preču zīmju 

likumu tuvināšanu”
53. Regula (EK) Nr.40/94 “Par Kopienas preču zīmi”
54. Direktīva 91/250/EEK “Par datorprogrammu tiesisko aizsardzību”
55. Direktīva 92/100/EEK “Par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām un dažām 

blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā”
56. Direktīva 93/98/EEK “Par autortiesību un dažu blakustiesību termiņu 

saskaņošanu”
57. Direktīva 96/9/EK “Par datubāzu tiesisko aizsardzību”
58. Direktīva 2001/29/EK “Par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu 

saskaņošanu informācijas sabiedrībā”



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

MAKROEKONOMIKA

Studiju kursa autors Vija Melbārde

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL, NL – 2.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

-

Studiju kursa anotācija 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.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, pētījumu prezentācijas, 
pārbaudes darbi.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 
- 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; 

- prast izvērtēt ekonomikas subjektu rīcības cēloņus un sekas tautsaimniecībā, 
identificēt  un  analizēt  problēmas,  piedāvāt  to  risinājumu,  balstoties  uz 
teorētiskajām zināšanām  un starptautisko praksi.

Studiju kursa saturs −  Ievads makroekonomikā.
− Makroekonomikas pamatrādītāji.
− Ekonomikas attīstība un ekonomikas izaugsme.
− Makroekonomiskā nestabilitāte.
− Nauda. Bankas un monetārā politika
− Kopējā pieprasījuma un kopējā piedāvājuma modelis.
− Kopējo izdevumu modelis.
− Fiskālā politika. Valsts budžets.
− Starptautiskā tirdzniecība. Starptautiskā ekonomiskā integrācija.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei − Savlaicīga patstāvīgā studiju darba izpilde, iesniegšana un prezentēšana. 

− Pozitīvs vērtējums visos pārbaudes darbos.
− Obligāts semināru un praktisko nodarbību apmeklējums. Kavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
− Sekmīga pārbaudījuma nokārtošana.
− Jāievēro akadēmiskā ētika.



Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Aktivitāte semināros un praktiskajās nodarbībās – 10 %.
2. Pārbaudes darbi– 30 %.
3. Patstāvīgais  studiju  darbs  -  20  %  (darba  saturs  un  noformējums  -  10%, 

prezentācija -10%).
4. Eksāmena atzīme – 40 %.

Studiju kursa 
literatūra 

1. Bikse, V. (2003). Makroekonomika. Tālmācības kurss. Rīga, 315
2. Bikse ,V.(2007).Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga , 454
3. Gods, U. (2002). Makroekonomika. Rīga, 352 
4. McConnel,  C.R.,  Brue,  S.L.  (2005).  Economics  Principles,  Problems,  and 

Policies: 16 th Edition. Irwin/McGraw Hill, Inc, 733
5. Šenfelde,  M.,  Ņikitina,  V.,  Kullesa,  I.  (2002).  Makroekonomika.  Rīga:  SIA 

Kamene, 220 

Papildu literatūra 1. Lībermanis, G. (2006). Makroekonomika. Rīga.: Kamene, 445 
2. Rifkins, Dž. (2004). Jaunās ekonomikas laikmets.Rīga: Jumava, 279 
3. Colander, D. C. (1995). Macroeconomics: 2 -th Edition- Irwin , Inc, 480 
4. Parkin  M.,  Bade  R.  (2000).  Economics:  -  Addision  –  Ontario:  Wesley 

Publishers Limited , 1104 
5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (1992). Economics: 14 – th Edition. – New 

York: McGraw Hill Book Company, 1013
6. LR Ekonomikas Ministrijas ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
7. Latvija. Pārskati par Latvijas tautas attīstību.- R.:UNDP.
8. Latvijas statistikas gadagrāmata.- LR CSP.
9. Žurnāli: Kapitāls, The Economist.
10. 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



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

TIEŠSAISTES (ON-LINE) ŽURNĀLISTIKA

Studiju kursa autors Gunita Berķe

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 2.studiju gads, 2.semestris; NL – 3.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Labas valodas iemaņas, izpratne par mediju sistēmu, prasmes darbā ar datoru, kā arī 
iemaņas vākt, apkopot un analizēt informāciju, radoša pieeja darbam.

Studiju kursa anotācija Līdz  ar  tehnoloģiju  attīstību  un  informācijas  telpas  straujajām izmaiņām,  būtiski 
mainās  arī  masu  komunikācijas  sistēma.  Tradicionālie  mediji  (elektroniskie  un 
drukātie) meklē jaunas izpausmes iespējas. Tas veicina mediju saplūšanu kibertelpā, 
izlīdzinot atšķirības starp elektronisko un drukāto mediju formātiem. Tajā pašā laikā 
strauji  attīstās  interneta  mediji,  kuri  izmantojot  digitālā  laikmeta  iespējas  realizē 
aktīvu informācijas plūsmu tiešsaistē, nojaucot laika, telpas un informācijas plūsmas 
ierobežojumus.  Online  mediji  kļuvuši  par  nozīmīgiem  informācijas  procesa 
elementiem  un  par  informācijas  telpas  neatņemamu  sastāvdaļu.  Viens  no  kursa 
galvenajiem jautājumiem- kā un vai internets ir ietekmējis tradicionālo žurnālistiku? 
Kādas iemaņas nepieciešamas profesionāļiem, rakstot onlainā? Ir pilnīgi skaidrs, ka 
interneta  (  tiešsaistes)  iespējas  ir  unikālas.  Tiešsaite  šobrīd  ir  gan  neatņemamas 
tradicionālo  mediju  sastāvs,  tas  ir  gan  resurss,  gan  līdzeklis  (iespējas)  nodot 
informāciju,  kā  arī  tā  spēj  radīt  neatkarīgus  tiešsaistes  medijus.  Kursa  ietvaros 
studenti  apgūs  online  žurnālistika  (  tiešsaistes  žurnālistikas)  specifiku,  pievēršot 
uzmanību gan internetam kā avotam un žurnālistikas izpētes iespēju paplašinātājam, 
kā  arī  nepieciešamajām  online  mediju  publikāciju  sagatavošanai  nepieciešamās 
iemaņas. Īpaša uzmanība kursa ietvaros tiks pievērsta online žurnālistikas ētiskajiem 
aspektiem.

Studiju kursa metodes Studiju kursa laikā paredzētas lekcijas un semināri, kuru laikā liela uzmanība tiks 
pievērsta radošajam procesam un patstāvīgu izpētes un analīzes spēju attīstīšanai, 
veicinot kritisku domāšanu.

Studiju rezultāti Pēc studiju kursa apgūšanas, studenti  būs apguvuši  online žurnālistikas specifiku, 
informācijas  apkopošanu,  analīzi,  rakstīšanu,  kā  arī  nepieciešamās  tehnoloģiskās 
iemaņas,  integrēt  audio,  video  u.c.  materiālus  rakstīšanas  procesā.  Studenti 
pilnveidos prasmes interneta dizainā un satura veidošanā,  iegūs izpratni  par labas 
žurnālistikas piemēriem online ( stāsta nepārtrauktība, attīstība, jaunu informācijas 
dimensiju iespējas). Kursa laikā studenti iegūs izpratni par kopīgo un atšķirīgo online 
un tradicionālajos medijos, kā arī attīstīs izpratni par online žurnālistikas sociālajiem, 
tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem.

Studiju kursa saturs - Ievads online žurnālistikā (jēdziens, specifika). 
- Masu mediju sistēmas specifika, interneta loma tajā un attīstības tendences. 
- Tradicionālie  mediji  un  to  elementi  tiešsaistes  medijos:  konverģence  vai 

diverģence? Online mediju specifika (ekonomika).
- Auditorijas  specifika:  fragmentācija,  segmentēta  uztvere,  individualizācija 



utt.
- Online  žurnālistikā  nepieciešamās  tehnoloģiskās  pamatiemaņas:  tekstu 

vizuālā un strukturālā gatavošana (html, Dreamweaver).
- Tehnisko un radošo elementu loma online materiālu gatavošanā: interneta 

lapu veidošanas pamatprincipi,  dizaina, krāsas u.c.  vizuālo elementu loma 
tiešsaistes medijos. Tēlu sistēma un vizuālās uztveres loma Webā.

- Online rakstīšanas specifika (lineārs vs nelineārs). Informācijas vākšana un 
apstrāde. Avotu specifika (Wikipedia u.c.)

-  Žurnālistikas žanri un to realizācija tiešsaistes medijos.
- Tiešsaistes mediju specifika- hiperteksts un interaktivitāte. 
- Publiskā žurnālistika un jaunās iespējas- blogu attīstība ( iesaiste, interakcija, 

klātbūtne,  iespējas),  publiskās  žurnālistikas  attīstība  un  žurnālistikas 
profesionalitātes noriets? Online žurnālistikas kvalitāte

- Sociālie tīkli un blogi vai tradicionālo (mainstream) mediju noriets?
- Jauno tehnoloģiju izaicinājumi, žurnālistikas jaunie izaicinājumi nākotnē (i-

pods utt.).
- Online žurnālistikas ētiskie & tiesiskie aspekti.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Jāapmeklē lekcijas, aktīvi jāpiedalās semināros.
- Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
- Par patstāvīgajiem praktiskajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
- Jāievēro akadēmiskā ētika.

Gala pārbaudījums – Kursa projekts
– Eksāmens/ tests

Gala vērtējumu veido - Semināru un praktisko darbu vērtējums - 30 %
- Eksāmena/ projekta vērtējums - 70 %

Studiju kursa 
literatūra

1. Convergent    Journalism:  An  Introduction--Writing  and  Producing  Across   
Media, Edited by Stephen Quinn, Focal Press (August 26, 2005)

2. Journalism in the Digital Age: Theory and Practice for Broadcast, Print and 
Online Media by John Herbert, Elsevier (January 1, 2001)

3. Online  Journalism:  Reporting,  Writing,  and  Editing  for  New  Media,    by 
Richard Craig, Wadsworth Publishing, 1 edition (May 17, 2004)

4. Online  Journalism:  Principles  And  Practices  Of  News  For  The  Web,  
by James C. Foust, Holcomb Hathaway Publishing (July 2004)

5. New Media: A Critical Introduction, Edited by Martin Lister , Routledge, 1 
edition (April 25, 2003)

6. Web  Journalism:  Practice  and  Promise  of  a  New  Medium,  
by James Glen Stovall, Allyn & Bacon, 1ST edition (September 29, 2003)

7. Writing New Media: Theory and Applications for Expanding the Teaching 
of Composition, Edited by Anne Frances Wysocki, Johndan Johnson-Eilola, 
Utah State University Press (April 2004)

8. Writing  for  New Media:  The  Essential  Guide  to  Writing  for  Interactive 
Media,  CD-ROMs,  and  the  Web  (Wiley  Books  for  Writers  Series),  by 
Andrew Bonime, Ken C. Pohlmann, Wiley (December 1997) 

Papildu literatūra 3. An Alternative Internet, by Chris Atton,  Columbia University Press (March 
30, 2005)

4. Flash Journalism:  How to Create Multimedia  News Packages  , by Mindy 
McAdams, Focal Press (April 7, 2005)

5. Handbook of New Media: Student Edition, Edited  by  Leah A Lievrouw, 
Sonia  Livingstone,   Sage  Publications  Ltd,  Student  edition  (March  23, 
2006)

6. Journalism: Principles and Practice, by Tony Harcup, Sage Publications Ltd 
(December 20, 2003)

7. Knowledge  Management  in  the  Digital  Newsroom,  by  Stephen  Quinn, 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Stephen%20Quinn
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Tony%20Harcup
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Sonia%20Livingstone
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Leah%20A%20Lievrouw
http://www.amazon.com/Flash-Journalism-Create-Multimedia-Packages/dp/0240806972/ref=pd_sim_b_5/102-5669849-6487316?ie=UTF8&qid=1173456397&qid=1173456397&sr=1-1
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Chris%20Atton
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ken%20C.%20Pohlmann
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Andrew%20Bonime
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Johndan%20Johnson-Eilola
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Anne%20Frances%20Wysocki
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=James%20Glen%20Stovall
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Martin%20Lister
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=James%20C.%20Foust
http://www.amazon.com/Online-Journalism-Reporting-Writing-InfoTrac/dp/0534531466/ref=pd_sim_b_2/102-5669849-6487316?ie=UTF8&qid=1173456397&qid=1173456397&sr=1-1
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=John%20Herbert
http://www.amazon.com/Convergent-Journalism-Introduction-Writing-Producing-Across/dp/0240807243/ref=pd_sim_b_1/102-5669849-6487316?ie=UTF8&qid=1173456397&qid=1173456397&sr=1-1
http://www.amazon.com/Convergent-Journalism-Introduction-Writing-Producing-Across/dp/0240807243/ref=pd_sim_b_1/102-5669849-6487316?ie=UTF8&qid=1173456397&qid=1173456397&sr=1-1
http://www.amazon.com/Convergent-Journalism-Introduction-Writing-Producing-Across/dp/0240807243/ref=pd_sim_b_1/102-5669849-6487316?ie=UTF8&qid=1173456397&qid=1173456397&sr=1-1


Focal Press (March 2002)
8. Managing Communications in a Crisis, by Peter Ruff, Khalid Aziz, Gower 

Publishing Company (April 2004)
9. Mobile Media and Applications, From Concept to Cash: Successful Service 

Creation  and  Launch, by  Christoffer  Andersson,  Daniel  Freeman,  Ian 
James, Andy Johnston, Staffan Ljung, Wiley (January 11, 2006)

10. Modern  News  Editing,  by  Mark  D.  Ludwig,  Gene  Gilmore,  Blackwell 
Publishers, 5th Bk&Cdr edition (July 1, 2005)

11. New Media Campaigns and the Managed Citizen (Communication, Society 
and Politics),  by Philip N. Howard,  Cambridge University Press (October 
17, 2005)

12. New Media: A Critical Introduction, Edited by Martin Lister, Routledge, 1 
edition (April 25, 2003)

13. Remediation:  Understanding New Media,  by  Jay David Bolter,   Richard 
Grusin, The MIT Press, 1st edition (February 28, 2000)

14. Writing  for  Television,  Radio,  and  New Media,  by  Robert  L.  Hilliard, 
Wadsworth Publishing, 8 edition (May 2, 2003)

15. We  Media:  How  Audiences  Are  Shaping  the  Future  of  News  and 
Information,Shayne  Bowman  and  Chris  Willis,  available  for  free  online 
(only): hypergene.net/wemedia/weblog.php

http://hypergene.net/wemedia/weblog.php
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Robert%20L.%20Hilliard
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20Grusin
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20Grusin
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20Grusin
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Jay%20David%20Bolter
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Martin%20Lister
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Philip%20N.%20Howard
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Gene%20Gilmore
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Mark%20D.%20Ludwig
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Staffan%20Ljung
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Andy%20Johnston
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ian%20James
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ian%20James
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Daniel%20Freeman
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Christoffer%20Andersson
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Khalid%20Aziz
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5669849-6487316?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Peter%20Ruff
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KVALITATĪVĀS PĒTĪJUMU METODES

Studiju kursa autors Baiba Pētersone

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 2.studiju gads, 2.semestris; NL – 3.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Pētījumu metodoloģija

Studiju kursa anotācija Kurss  sniedz  zināšanas  par  kvalitatīvo  pētījumu  metodoloģiju  un  kvalitatīvām 
pētniecības metodēm, un to pielietojumu masu komunikācijas disciplīnā. 

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, un praktiskās nodarbības.
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, kritiskas esejas, pētniecības darbi, un 
prezentācijas.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs  ar  kvalitatīvo  pētījumu  metodoloģiju  un  metodēm  saistītus 

jautājumus.
– Spēs  kritiski  analizēt  ar  kvalitatīvo  pētījumu  metodoloģiju  un  metodēm 

saistītus
          jautājumus.

– Spēs pielietot kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju un metodes praksē. 

Studiju kursa saturs − Kvalitatīvās pētījumu metodoloģijas vēsture un attīstība. Kvalitatīvās pētījumu 
metodoloģijas  pielietojums  masu  komunikācijas  disciplīnā.  Kvalitatīvās 
pētījumu  metodes  –  teksta  analīze,  intervijas,  etnogrāfiskās  studijas,  fokusa 
grupas.  Kvalitatīvās pētniecības process – pētījuma pieteikuma izstrāde,  datu 
ievākšana,  analīze,  un  prezentācija.  Pētnieka  ētikas  jautājumi.  Moderno 
tehnoloģiju loma kvalitatīvajā pētniecībā.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Neattaisnoti kavētu 

semināru vai praktisko nodarbību gadījumā studentam nav iespējams kārtot 
rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem vai iesniegt izlasītā 
materiāla konspektus.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, sekmīgi jāveic (vismaz 4 balles) visi kursa 
ietvaros paredzētie projekti.

– Jāievēro akadēmiskā ētika, un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 
akadēmiskās ētikas nolikums.

– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Studiju kursa 
apmeklējuma 

Lekciju un nodarbību laikā:
− aizliegts lietots datoru, ja vien docētājs nav norādījis savādāk;



noteikumi − aizliegts izmantot mobilo tālruni (t.sk. sūtīt un lasīt sms) un tam jābūt izslēgtam 
vai klusuma režīmā (t.sk. sms saņemšanas signālam);

− aizliegts staigāt un atstāt auditoriju;
− aizliegts sarunāties,  ja  vien docētājs  nav devis citus  norādījumus,  piemēram, 

grupu darbu laikā u.tml;
− aizliegts ēst un lietot alkoholiskus dzērienus.

Gala pārbaudījums Pētījuma pieteikuma izstrāde un prezentācija

Gala vērtējumu veido – Praktiskie darbi—25%
– Pētījuma pieteikums—30% 
– Pētījuma pieteikuma prezentācija—5%
– Kritiskas esejas—20%
– Dalība semināros un klases aktivitātēs-20%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2005). The Sage handbook of qualitative 
research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

2. Lindlof, T. R., & Taylor, B.C. (2002). Qualitative communication research 
methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

3. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage

4. Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research 
interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.

5. Dicks, B., Mason, B., Coffey, A., Atkinson, P. (2006). Qualitative research 
and hypermedia: Ethnography for digital age. London: Sage.

6. Berger, A. A. (1998). Media analysis techniques (2nd ed.). Thousand Oaks, 
CA: Sage.

7. Johnstone, B. (2008). Discourse analysis (2nd ed.). Malden, MA: Blackwell.
8. Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R., & Vetter, E. (2007). Methods of text and 

discourse analysis. London: Sage.
Kursā tiks izmantota pasniedzējas sastādīta pakete, kura ietvers rakstus no 
akadēmiskiem žurnāliem un grāmatām par kursā apskatīto tematiku.

Papildu literatūra Papildus literatūras saraksts tiks sniegts studentiem kursa laikā, pēc studentu interešu 
apzināšanas.



Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

JAUNO MEDIJU TEORIJAS

Studiju kursa autors Ieva Stūre

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 3.studiju gads, 1.semestris; NL – 3.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

nav

Studiju kursa anotācija Sniegt  zināšanas  par  informācijas  sabiedrības  pamata  teorijām,  interpretēt  tās 
komunikācijas jautājumu kontekstā.  

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri
Studiju darba veidi: literatūras studijas, pētniecības darbi

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– būs ieguvuši izpratni par jauno mediju pamata teorijām;
– spēs parādīt zināšanas saistībā ar kursa  tematiem un interpretēt kursa ietvaros 

iegūtās  zināšanas  sabiedrības  attīstības  sociālā,  politiskā  un  ekonomiskā 
kontekstā; 

– spēs analizēt problēmjautājumus un gadījumus, kas saistīti ar kursa tematiem;
– spēs pielietot praksē kursa ietvaros apgūtās zināšanas. 

Studiju kursa saturs – Jauno mediju koncepcija; jauno mediju teorijas pamatjautājumi;
– Jauno  mediju  veidi  (web  lapas,  videospēles,  datoru  aplikācijas,  čati,  blogi, 

vituālās realitātes formas...); digitalitāte, interaktivitāte, hiperteksts, virtualitāte, 
interaktivitāte, kibertelpa, utt.;

– Jaunie  mediji  un  tradicionālās  masu  komunikācijas  formas  (kopīgais  un 
atšķirīgais). Sūtītājs, kanāls, saņēmējs, ietekmes un efekti;

– Jaunie komunikācijas modeļi. Konverģence;
– Jaunie  mediji  un  sociālās  pārmaiņas.  Jauno  mediju  sociālais,  politiskais  un 

ekonomiskais  aspekts.  Jauno  mediju  loma  sabiedrības  attīstības  tendenču 
kontekstā;

– Jauno  mediju  kultūras.  Kibersabiedrība,  jaunās  sociālās  kopienas,  jauna 
politiskā kultūra, e-bizness;

– Jauno mediju valoda. 

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– jāpiedalās visos semināros un grupu nodarbībās. Nokavēto nodarbību vietā ir 
iespējams veikt individuālo darbu, pirms tam atsevišķi vienojoties ar docētāju;

– pētnieciskie un akadēmiskie darbi (t.sk. literatūras studijas) jānodod norādītajos 
termiņos un apjomā; 

– jāpiedalās vismaz 70% lekciju;
– par visiem kursa ietvaros veiktajiem darbiem jāsaņem pozitīvs vērtējums;
– jāievēro akadēmiskā ētika. 

Gala pārbaudījums – eksāmens



Gala vērtējumu veido – darbs semināros un nodarbībās – 25%;
– pētnieciskie un akadēmiskie darbi – 35%;
– eksāmens – 40% (gala vērtējums tiks izlikts tikai tad, ja eksāmenā iegūtā atzīme 

nebūs zemāka par 4). 

Studiju kursa 
literatūra 

1. Hansen, M.B.N.,  Lenoir, T (2006).  New Philosophy for New Media.  The 
MIT Press, USA 

2. Manovich, L (2002). The Language of New Media.  The MIT Press, USA
3. Wardrip-Fruin, N.,  Montfort, N. (2003).  The New Media Reader. The MIT 

Press, USA

Papildu literatūra 1. Johnson, S (1997).  Interface Culture : How New Technology Transforms 
the Way We Create and Communicate. Basic Books, USA 

2. Lister, M (2003.). New Media: A Critical Introduction.  Routledge, USA
3. Marshall, P.D (2004).  New Media Cultures (Cultural Studies in Practice). 

Arnold Publishers, UK
4. Shneiderman, B. (2003).  Leonardo's Laptop: Human Needs and the New 

Computing Technologies. Mit Press, US 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ben%20Shneiderman
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=P.%20David%20Marshall
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Martin%20Lister
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Steven%20Johnson
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Nick%20Montfort
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Noah%20Wardrip-Fruin
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Lev%20Manovich
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Timothy%20Lenoir
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-0101578-3247846?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Mark%20B.N.%20Hansen


Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

JAUNIE MEDIJI UN POLITIKA

Studiju kursa autors Visvaldis Valtenbergs 

Studiju kursa veids A (obligāts)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 3.studiju gads, 1.semestris; NL – 3.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas. 

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  sniegt  izpratni  par  jauno mediju  –  dažādu interneta,  lietojumu un 
mobilo komunikāciju tehnoloģiju ietekmi uz sabiedriskajiem procesiem un politisko 
komunikāciju. Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar politiskās komunikācijas attīstības 
tendencēm, apgūs populārākos otrās paaudzes interneta lietojumus un uzzinās kā tie 
lietojami  praksē.  Studenti  apgūs  arī  elektronisko  sabiedrības  iesaistīšanas  metožu 
pamatprincipus.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, patstāvīgie darbi, literatūras studijas 

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs – Ievads.  Teorētiskās  pieejas  informācijas  sabiedrības  un  informācijas  vides 
izpratnei.

– Ieskats  politiskās  komunikācijas  vēsturē:  ziņa,  mērķauditorija,  kanāls  un 
sociālā  ietekme.  Politiskās  komunikācijas  attīstības  tendences  mūsdienās. 
Galvenie problēmu jautājumi un nākotnes scenāriji.  

– Jauno  mediju  jēdziens.  Pāreja  uz  semantisko  internetu.  Otrās  interneta 
paaudzes (Web 2.0) piemēri teorijā un praksē: lietojumi, kas pilnībā atkarīgi 
no  interneta  lietotāju  kopienas,  elektroniskās  sadarbības  sistēmas,  virtuālo 
sociālo tīklu platformas.    

– Jaunie  mediji  un  sabiedrības  pārvalde.  Elektroniskās  pārvaldes  un 
elektroniskās  demokrātijas  jēdziens.  Elektroniskās  sabiedrības  iesaistīšanas 
metodes e-informēšana, e-lēmumu pieņemšana, e-konsultācija. 

– Jauno mediju izmantojums kampaņās. Jaunie mediji un sociālā mobilizācija. 
Jauno mediju lietojumi interešu aizstāvībā un protestā.  

– Noslēgums. Kursa novērtējums.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 



praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 
rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 
jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).

– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 
akadēmiskās ētikas nolikums.

– Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido − Patstāvīgie darbi – 40%
− Eksāmens – 50%
− Aktivitāte semināros – 10%
− (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un 

eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Norris, P. (2000) A Virtuous Circle. Political Communication in Postindustrial  
Societies. Cambridge University Press.

2. Lilleker, D. G. (2007) Key concepts in political communication London: 
SAGE. Norādītās nodaļas.

3. Bartle, J., Griffiths, D. eds. (2001) Political Communications Transformed :  
from Morrison to Mandelson. Hampshire : Palgrave.

4. Grīnings, P. (2004) Sabiedrības iesaistīšana. Konsultāciju metodes. Rīga: 
Valsts Kanceleja.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

VIRTUĀLĀS TELPAS SOCIĀLPSIHOLOĢISKIE ASPEKTI

Studiju kursa autors Vineta Silkāne

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 3.studiju gads, 1.semestris; NL – 4.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai  apgūtu  minēto  kursu,  iepriekš  nepieciešams  apgūt  šādus  kursus:  Sociālā 
psiholoģija, Socioloģija

Studiju kursa anotācija Studiju  kursa  mērķis  ir  veicināt  studentu  izpratni  par  virtuālās  vides 
sociālpsiholoģiskajiem fenomeniem un virtuālās pieredzes dinamiku. Kursa gaitā tiks 
aplūkoti vairāki aktuāli temati, piemēram, virtuālā identitāte, attiecības internetā u.c. 
un pētīta atbilstoša problemātika un tās izcelsme.

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

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs − Internets psiholoģijas kontekstā
− Personība un identitāte: virtuālā identitāte, patības konstruēšana un 

rekonstruēšana virtuālajā realitātē.
− Iespaida veidošanās internetā
− Uzvedība un attiecības internetā: pozitīvie un negatīvie aspekti
− Pozitīvie aspekti: altruisms, sociālais atbalsts, palīdzība, pašpalīdzība un 

psihoterapija virtuālajā vidē, komunikācija un izglītība internetā, attiecības 
internetā

− Negatīvie aspekti: maldināšana, atkarība, agresija, pornogrāfija
− Virtuālās grupas un kopienas. Sociālā tīklošanās.
− Grupas dinamika virtuālajā vidē
− Citi temati: dzimums un virtuālā vide,  bērni un internets, erotika internetā

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā  jāsagatavo  un  norādītajos  termiņos  jāiesniedz  visi  patstāvīgie  darbi. 
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.

– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās nodarbības 
iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 



gan veicot gadījumu analīzi. 
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Patstāvīgie darbi – 30%
2. Izvēlētā temata prezentācija un grupas projekts – 30%
3. Noslēguma izpētes darbs – 40% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja 

eksāmena darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

Studiju kursa 
literatūra 

1. Amichai-Hamburger, Y. (Editor) (2005) The Social Net: Human Behavior in  
Cyberspace. Oxford University Press

2. Gackenbach, J. (Ed.) (2006) Psychology and the Internet: Intrapersonal,  
Interpersonal, and Transpersonal Implications. Academic Press

3. Wallace, P. (2001) The Psychology of the Internet. Cambridge University 
Press

Papildu literatūra 1. Kiesler, S. (1997) Culture of the internet: research milestones from the 
social sciences. Psychology press
2. Whitty, M., A.N. (2006) Cyberspace romance: the psychology of online 
relationships. Palgrave Macmillan 
3.Renninger, K.A.,(editor), Shumar, W. (Editor) (2002) Building Virtual  
Communities: Learning and Change in Cyberspace (Learning in Doing: 
Social, Cognitive & Computational Perspectives), Cambridge University 
Press

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Wesley%20Shumar
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=K.Ann%20Renninger
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=K.Ann%20Renninger
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Monica%20Whitty
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Yair%20Amichai-Hamburger


Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

MŪSDIENU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Studiju kursa autors Agris Vārna

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 3.studiju gads, 1.semestris; NL – 3.studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Datorzinības

Studiju kursa anotācija radīt izpratni par informācijas tehnoloģijām (IT) un to pielietošanas iespējām. Kursa 
klausītāji iegūst praktiskas iemaņas dažādu IT iekārtu un programmatūras 
izmantošanai informācijas noformēšanā, datu apstrādē un prezentācijā.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības
Studiju darbu veidi: patstāvīgie darbi

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs − Informācijas  tehnoloģiju  (IT)  vieta  un  loma  sadzīvē,  izglītībā,  biznesā  un 
valsts (sabiedrības) pārvaldē. IT attīstības vēsture un perspektīvas.

− IT komponentes: aparatūra (Hardware) un programmatūra (Sofrware), un to 
mijiedarbība ar lietotāju.

− Aparatūra: datori, monitori, drukas, skeneri, multimediju iekārtas (digitālfoto, 
digitālaudio,  digitālvideo),  saskarnes  iekārtas  -  sloti,  Ethernet,  Wireless, 
Infrared, Bluetooth. Īss tehniskais raksturojums, pielietojums.

− Dažādu ārējo iekārtu veidotie dati,  datu glabāšana,  lietotāja datu struktūras 
veidošana, optimizēšana. Datu nesēju izvēle, uzturēšana.

− Programmatūra:  biroja programmatūra,  grafiskās programmas,  audio,  video 
apstrādes  programmas  (pārskats),  programmu  pielietojuma  diapazoni, 
programmu vides salīdzinājums.

− Audio - vizuālās informācijas apstrādes programmau praktiskais pielietojums.
− Datortīkli:  pamatjēdzieni  –  savienojumi,  aparatūra,  topoloģija, 

programmatūra.  Datora  konfigurēšana  darbam  lokālajā  tīklā.  Globālais 
datortīkls Internet, Internet pieslēguma veidi, servisi.

− Elektroniskā  komunikācija:  pamatjēdzieni,  e-pasts,  Chat,  vēstkopas,  video 
konferences, attālināta piekļuve datorresursiem, Internet telefonija.

− WWW pamatjēdzieni, vēsture, attīstības dinamika.
− Web  resursi,  web  lapu  izveide  (teksts  attēli,  hipersaites,  Web  redaktori, 

valodas),  Web resursu uzturēšana.  Web lapas veidošana ar  MS FrontPage. 



Interaktīvu Web lapas elementu programmēšana ar Java Script.
− Informācijas drošības jautājumi – antivīrusi, anti-spam, ugunssiena, šifrēšana, 

elektroniskais paraksts.
E-komunikācijas drošības aspekti, e-pasta uzturēšana, profilakse, personas 
datu drošības un aizsardzības aspekti.

− IT vide: cilvēks - dators - komunikācija.  Optimālas  IT vides veidošana un 
uzturēšana. Interneta ietekme uz IT vidi.

− IT, modernās elektronikas un komunikāciju tehnikas savstarpējā integrācija, 
konverģence.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un jānodod mājas darbi.
– Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri.
– Jāsaņem pozitīvs vērtējums par mājas darbiem un līdzdalību semināros.
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido – Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos - 30%
– Mājas darbu vērtējuma - 40%
– Eksāmena atzīmes - 30% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena darba 

vērtējums ir virs 4 (ieskaitot)

Studiju kursa 
literatūra 

1. http://www.liis.lv/mspamati/
2. V.Vēža red.  6.datortikli  un Internet  pakalpojumu izmantošana.  Mācību grāmata 

Rīga 2000, 119 Ipp. 
3. S.V.Simonovičs,  G.AJevsejevs,  A.G.Aleksejevs.  Datorgrafika.  "Kamene"  Rīga 

2001, 231 Ipp.
4. N.Graustiņš. Ceļš uz mājas lapu. Biznesa augstskola "Turība" Rīga 2000, 88 Ipp. 

Papildu literatūra 1. http://www.tigerdirect.com 
2. http://www.drosiba.lv/index.php
3. http://lat.times.lv
4. http://www.boot.lv/



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Studiju kursa autors Kristīne Liepiņa

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL - 3.studiju gads, 1.semestris; NL - 4.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

nav

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par sabiedrisko attiecību vēsturi, attīstību, funkcijām, 
kā  arī  organizācijas  iekšējās  un  ārējās  komunikācijas  uzdevumiem,  iespējamajiem 
sabiedrisko attiecību modeļiem un to samērojamību ar  organizācijas  un sabiedrības 
interesēm.  Kursā  ietvaros  var  iepazīties  ar  metodēm,  kas  izmantojamas  sabiedrisko 
attiecību  realizācijā.  Semināru  laikā  un  veicot  praktiskus  darbus,  iespējams  pētīt 
sabiedrisko attiecību nozarē izmantotos mehānismus, pašas nozares attīstību, analizējot 
tos nozares aspektus, kas būtiski sabiedrisko attiecību kā disciplīnas tālākai kvalitatīvai 
attīstībai.

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

Studiju rezultāti 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 izprast un analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs − SA jēdziens un saistība ar citām zinātņu nozarēm. SA funkcijas un uzdevumi. 
SA funkcijas ārpus organizācijas un tās iekšienē. Dž. Gruniga SA modeļi.

− SA vēstures attīstība. Pirmie SA teorētiķi un praktiķi. Propagandas un SA 
atšķirības.

− SA loma mūsdienu sabiedrībā. SA ētikas pamatprincipi un sociālā atbildība.
− Komunikācija un sabiedriskā doma. 
− Preses relīze.
− Masu mediji un komunikācijas process.
− SA plānošanas un vadīšanas process

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

− Plaģiātisma vai citu akadēmiskās ētikas pārkāpumu atklāšanas gadījumā 
studentam netiek ieskaitīts kurss.

− Obligāts lekciju un semināru apmeklējums. Maksimālais pieļaujamais kavētu 
lekciju un semināru skaits – 30%. 

− Neapmeklēta semināra gadījumā students ar pasniedzēju vienojas par 
individuāli veicamu darbu par konkrētā semināra tēmu, kas iesniedzams līdz 



kursa noslēgumam.
− Laikā jāiesniedz analītiskie darbi, aktīvi jālīdzdarbojas semināros un 

praktiskajās nodarbībās.
− Jāierodas eksāmenā, un tas jānokārto sekmīgi.
− Par novēlotu darba iesniegšanu par katru nokavētu dienu atzīme tiek 

samazināta par 1 balli.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido Praktisko darbu un semināru vērtējums – 50%
Eksāmena  darbs  –  50%  (gala  vērtējums  tiek  izlikts  tikai  tad,  ja  eksāmena  darba 
vērtējums ir virs 4 (ieskaitot)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Dozier, D.M., Grunig, L.A., Grunig, J.E. (1995). Manager’s Guide to Excellence  
in Public Relations

2. Grunig, J.E.(ed.) (1992) Excellence in PR and Communications Management, New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

3. Katlips, S.M., Senters A.H., Brūms G.M. (2002). Sabiedriskās attiecības
4. Newson, D., Turk, J.V., Kruckeberg, D. (1996). This is PR. The Realities of Public  

Relations

Papildu literatūra 1. Jensen, V. (1997). Ethical Issues in the Communication Process
2. Pratkanis,  A.,  Aronson,  E. (1990).  Age of  Propaganda. The Everyday Use and 

Abuse of Persuasion



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

REKLĀMA

Studiju kursa autors Inese Ebele

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 3.studiju gads, 1.semestris; NL – 4.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  iepazīstināt  studentus  ar  reklāmu  kā  integrētās  komunikācijas 
sastāvdaļu,  sniedzot  teorētiskas  un  praktiskas  zināšanas  par  reklāmas  stratēģisko 
plānošanu,  reklāmas  veidiem,  reklāmas  radīšanas  pamatprincipiem  un  tās 
komunikācijas kanāliem. 

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi.

Studiju rezultāti Teorētiskas un praktiskas zināšanas par reklāmas stratēģisko plānošanu, reklāmas 
veidiem, reklāmas radīšanas pamatprincipiem un tās komunikācijas kanāliem.

Studiju kursa saturs – Reklāmas būtība un raksturojums. Reklāmas tirgus Latvijā.
– Zīmols. Stils. Tēls. Pozicionēšana.
– Komunikācijas process un reklāma. Radošā stratēģija. 
– Mediju analīze, efektivitātes novērtēšana.
– Reklāma internetā.
– Reklāmas kampaņa. Reklāmas budžeta plānošana.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

1. Laikā jāsagatavo praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās 

nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
3. Visos  praktiskajos  darbos  un  eksāmenā  nepieciešams  saņemt  pozitīvu 

novērtējumu (vismaz 4 punktus).

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Reklāmas ziņojuma analīze – 20%
2. Reklāmas kampaņas plāns – 40%
3. Eksāmens – 40%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Belch  &  Belch  (1998)  Advertising&Promotion:  an  integrated  marketing 
communication perspective. 4th ed., Irwin/McGraw-Hill

2. Kopētie materiāli – bibliotēkā, Pilntekstu datu bāzēs pieejamie raksti, Google 
Books pieejamie materiāli

3. www.tns.lv 
4. www.lra.lv

Papildu literatūra 1. Denisons, D, Tobi, L. (2004) Ievads reklāmā, Kamene, Rīga

http://www.lra.lv/
http://www.tns.lv/


2. Latvijas reklāmas gadagrāmata 2008/09 (2008), Latvijas Tālrunis, Rīga
3. Olinss V. (2005) Par zīmolu, Neptuns, Rīga 
4. Stražovs G. (2004) Reklāma praktiskajā biznesā, Merkūrijs LAT, Rīga
5. Veide M. (2006) Reklāmas psiholoģija, Jumava, Rīga
6. Kotlers F. (2006) Mārketinga pamati, Jumava, Rīga
7. www.alberts.lv, www.youtube.com, www.omdsnapshots.lv, www.gfk.lv 

http://www.gfk.lv/
http://www.omdsnapshots.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.alberts.lv/


Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

MULTIMEDIJI

Studiju kursa autors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 3.studiju gads, NL – 4.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai  apgūtu  minēto  kursu,  iepriekšējas  priekšzināšanas  nepieciešams  apgūt  šādus 
kursus: Datorzinības, Mūsdienu informācijas tehnoloģijas

Studiju kursa anotācija Sniegt  zināšanas  par  multimediju  materiālu  izveidi  un  apstrādi.  Radīt  izpratni  par 
attēla, videomateriālu un skaņas apstrādi. 

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 
Studiju darbu veidi: praktiskie darbi

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs  demonstrēt  praktiskas  zināšanas  saistībā  ar  kursa  tematiem  un  spēs 

parādīt to pielietojumu praksē.

Studiju kursa saturs -  Attēls.  Attēla  grafiskā  apstrāde.  Datorgrafikas  pamatjēdzieni.  Pikseļu  grafika. 
Vektoru grafika. 

-  Krāsas.  Pikseļi.  Krāsu  modeļi  RGB,  CMYK.  Krāsu  pārvaldība.  Attēlu  grafiskās 
apstrādes programmas.  Programmas  Gimp darba vide,  loga struktūra.  Rīki,  opcijas, 
paletes.  Attēlu  avoti.  Failu  veidi,  faila  izmērs,  attēla  rastrs.  Failu  atvēršana  un 
saglabāšana. Attēla fragmenta izdalīšana, apstrāde, kopēšana, savietošana. Slāņi. Attēla 
korekcija, krāsu izvēle, izkrāsošana, gradienti. Darbs ar tekstu. Filtri. Attēlu izdruka

-  Video.  Video  montāža.  Digitālā  video  principi.  Izšķirtspēja.  Pikseļi.  Kompresija. 
Krāsa.  Skaņa.  Skaņas  diskretizācija.  Skaņas  kvalitāte.  Videomateriālu  montāžas 
programmas.

- Programmas Premiere interfeiss. Vienkāršas filmas montāža. Projekti. Klipi. Klipu 
importēšana. Montāžas laika logs. Montāžas monitora logs. Skaņas montāža. Speciālie 
efekti. Titri. Videomateriāla eksports.

-  Skaņa.  Digitālā  skaņa.  Skaņas  digitalizācija.  Digitālās  skaņas  apstrāde.  Skaņas 
rediģēšana.  Skaņas  apstrādes  programmas.  Skaņas  fails.  Skaņas  failu  atvēršana  un 
aizvēršana.  Videomateriāla  audiomateriāls.  Skaņas  sintēze.  Skaņas  fragmentu 
sadalīšana, apvienošana un izdalīšana. Skaņas analīze. Skaņas līmeņa apstrāde. Kanālu 
sajaukšana. Skaņas līmeņu apstrāde. Trokšņu slāpēšana. Kanālu sajaukšana. Dinamiskā 
apstrāde.  Trokšņu  slāpēšana.  Filtrācija.  Ekvilaizeri.  Skaņas  efekti.  Atbalss. 
Reverberācija. Skaņas kompresija.

Prasības  kredītpunktu – Laikā  jāsagatavo  un  norādītajos  termiņos  jāiesniedz  visi  patstāvīgie  darbi. 



ieguvei Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
– Obligāti  jāapmeklē  praktiskās  nodarbības.  Nokavētās  nodarbības  iespējams 

atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.
– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido – Patstāvīgie darbi - 50 %
– Eksāmens  -  50% (gala  vērtējums  tiek  izlikts  tikai  tad,  ja  eksāmena  darba 

vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

Studiju  kursa 
literatūra 

1. Kundziņš M. (2006). Dabas formu estētika. Rīga: SIA “Madris”
2. Simonovičs  S.,  Jevsejevs  G.,  Aleksejevs  A.  (2003).  Datorgrafika.  Rīga: 

Kamene
3. Šaflbotems R. (2004). Photoshop soli pa solim. Rīga: Lielvārds
4. Леонтьев В. (2006). Цифровое фото музика и звук. Москва: Олма-Пресс
5. Кирьянов Д.,   Кирьянова  Е.  (2007).  Adobe  Premiere  Pro  2.0.  Санкт-

Петербург: БХВ- Петербург

Papildu literatūra 1. Джордан Д. (2005). Photoshop СS магия в цветею. Триумф
2. Пономаренко С. (2002). Пиксел и вектор принципи цифровой графики. 

Санкт-Петербург: БХВ- Петербург
3. Уэйнманн Э.,  Лурекас П. (2004). Photoshop  для windows.  Москва: ДМК 

Пресс
4. Ульрих К.  (2003).  Macromedia  FLASH  MX  дляя windows  и macintosh. 

Москва: ДМК Пресс
5. Гурский Ю., Биржаков Н. (2007).  Лучшие трюки и эффекты  Photoshop 

СS2.  Санкт-Петербург: Питер Пресс



Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

MEDIJU EKONOMIKA UN VADĪBA

Studiju kursa autors Gunita Berķe

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 3.studiju gads, NL – 4.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Izpratne par mediju sistēmu, mediju saturu veidojošiem aspektiem, kā arī būtu 
vēlamas priekšzināšanas ekonomikā un mārketingā

Studiju kursa anotācija Kursā  uzmanība  tiks pievērsta mediju industrijai un mediju kā uzņēmumu darbības 
specifikai. Kursa laikā tiks sniegts ieskats mediju sistēmas ekonomiskajos aspektos 
kopumā, kā arī analizētas tendences atsevišķās mediju grupās. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta  problemātiskajiem  aspektiem,  kas  saistīti  ar  mediju  kā  peļņu  nesošu 
uzņēmumu,  sabiedrības  interesēm  un  sabiedrības  tiesībām  saņemt  objektīvu  un 
patiesu informāciju. Kursā tiks runāts arī par lomu, kādu spēlē medija uzņēmuma 
īpašuma  forma,  finanšu  un  korporatīvā  struktūra.  Jaunus  izaicinājumus  mediju 
uzņēmumiem  piedāvā  tehnoloģiju  attīstība,  tirgus  globalizācija  un  mediju 
konverģence. 

Studiju kursa metodes Kursa apgūšanai tiks lasītas lekcijas, pildīti patstāvīgie praktiskie darbi, organizēti 
semināri, veicināta kritiska pieeja informācijas apkopošanai un analīzei

Studiju rezultāti 1. Izpratne  par  mediju  sistēmas  ekonomiskajiem aspektiem,  to  veidojošiem 
elementiem( informāciju, mediju tirgus, patērētāju uzvedība utt.)

2. Izpratne  par  mediju  ekonomikas  saistību  ar  mediju  saturu  un  to 
ietekmējošiem faktoriem

3. Zināšanas par tehnoloģiju ietekmi mediju attīstībā un procesos, kas ietekmē 
mediju ekonomiku: konkurence, koncentrācija un saplūšana (konverģence).

4. Izpratne par mediju kā uzņēmumu darbību un funkcijām.

Studiju kursa saturs 1. Ievads  mediju  ekonomikā  (mikroekonomika,  mediju  tirgus  un  mediju 
ekonomiskie modeļi)

2. Mediju tirgus darbības pamatprincipi. Kā tie darbojas? Mediju piederība un 
īpašnieki (tirgus struktūra un mediju uzņēmumu rīcība, patērētāja uzvedība, 
produkcijas cena un peļņa)

3. Mediju tirgus modeļi  (koncentrācijas un industriālās organizācijas modelis; 
nozares stratēģiskās sāncensības modelis; strukturālais modelis utt.)

4. Mediju  ekonomikas  pamati:  centralizācija,  decentralizācija,  izplatīšana, 
vertikālā un horizontālā integrācija, saplūšana

5. Mediji  un  reklāma  (reklāmas  ietekme,  mediju  konkurence  par  reklāmas 
iegūšanu)

6. Drukātie  mediji:  drukāto  mediju  apskats  un  tirgus  raksturojums  (drukāto 
mediju konkurence, tās ietekme uz saturu: finanšu piesaiste, auditorija utt.)

7. Elektronisko mediju tirgus specifika un daudzveidība ( programmu kvalitātes 
ekonomiskais aspekts, reitingi, tehnoloģiju ietekme un izplatība)



8. Izklaides mediji, ierakstu un filmu industrija (tehnoloģiju ietekme industrijas 
ekonomikā)

9. Jaunie mediji  un internets ( ekonomiskie un sociālie aspekti,  konverģence, 
adaptācija utt.)

10. Juridiskie aspekti: licencēšana, apraides tiesības, autortiesības utt. 
11. Mediju uzņēmumi un ētika

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Jāapmeklē lekcijas, aktīvi jāpiedalās semināros.
- Laikā jāsagatavo un jānodod radošie-praktiskie darbi.
- Par radošajiem- praktiskajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
- Jāievēro akadēmiskā ētika.

Gala pārbaudījums – Kursa projekts
– Eksāmens/ tests

Gala vērtējumu veido - Semināru un praktisko darbu vērtējums - 30 %
- Eksāmena/ projekta vērtējums - 70 %

Studiju kursa 
literatūra

1. Albarrn, A.B. (2002). Media Economics: Understanding Markets, Industries 
and Concepts (2nd edition), Iowa State Press

2. Alexander, A., Owers, J., Carveth, R., Hollifield, A., Greco, A. (2004). Media 
Economics.  Theory and  Practice.  (Third  edition),  Mahwah,  NJ:  Lawrence 
Erlbaum Associates.

3. Doyle,  G.  (2002).  Understanding  Media  Economics  (1st  edition), Sage 
Publications Ltd

4. Hoskins, C., McFadyn, S. M., Finn, A. (2004). Applying Economics to New 
and Traditional Media, Sage Publications, Inc.

5. Napoli,  P.M.  (2003).  Audience  Economics:  Media  Institutions  and  the 
Audience Marketplace, Columbia University Press

Papildu literatūra 1. Diversity  and  Diversification:  A  Special  Issue  of  the  journal  of  Media 
Economics (1 edition),  Edited by Dimmick J.Lawrence Erlbaum Associates, 
2004.

2. Handbook of Media Management and Economics (1 edition,  LEA's Media 
Management and Economics  Series),  Edited Albarrn A.B.,  Chan- Olmsted 
S.M., Wirth M.O., Lawrence Erlbaum Associates, 2005.

3. Media Economics: Theory and Practice (3 edition,  LEA's Communication 
Series),  Editedby Alexander  A.,  Owers  J.,  Carveth  R.A.,  Hollifield  A.C., 
Greco A. N.,Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

4. Translational Media Management: A Special Issue of the Journal of Media 
Economics Edited by Hollifield C.A, LEA, Inc., 2001.

5. Trends in Media Management in the 21st Century:  A Special Issue of the 
Journal of Media Economics, Edited by  Shaver M.A., LEA, Inc., 2000.

6. Vogel,  H.L.,Entertainment  Industry  Economics:  A  Guide  for  Financial 
Analysis (6 edition), Cambridge University Press, 2004.

7. Communication Research Journal of Broadcasting
8. Journal of Media Economics
9. Journalism & Mass Communication Quarterly
10. Journalism & Mass Communication Quarterly,
11. Journal of Communication
12.  Journal of Advertising Research
13. Video economics



Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS TEORIJAS

Studiju kursa autors Ieva Stūre

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 4.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

nav

Studiju kursa anotācija Sniegt  zināšanas  par  informācijas  sabiedrības  pamata  teorijām,  interpretēt  tās 
komunikācijas jautājumu kontekstā.  

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri
Studiju darba veidi: literatūras studijas, pētniecības darbi

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– būs ieguvuši izpratni par informācijas sabiedrības pamata teorijām;
– spēs parādīt zināšanas saistībā ar kursa  tematiem un interpretēt kursa ietvaros 

iegūtās zināšanas komunikācijas un informācijas vides attīstības kontekstā;
– spēs analizēt problēmjautājumus un gadījumus, kas saistīti ar kursa tematiem;
– spēs pielietot praksē kursa ietvaros apgūtās zināšanas. 

Studiju kursa saturs – Informācijas jēdziens, informācijas sabiedrības jēdziens, interpretācijas;
– Informācijas  sabiedrības  idejas  no  socioloģiskās,  ekonomiskās  un 

komunikācijas perspektīvas;
– Informācijas  vides  transformācijas,  globalizācijas  ietekme,  globālā  un  lokālā 

attiecības;
– Informācija un zināšanas;
– Informācijas,  resursu  pieejamība.  Informācijas  producēšanas  un  patērēšanas 

jaunās paradigmas;
– Informācijas sabiedrība un postmodernisms;
– Informācijas sabiedrības attīstības tendences Latvijā. Informācijas vide Latvijas 

Internetā.  

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– jāpiedalās visos semināros un grupu nodarbībās. Nokavēto nodarbību vietā ir 
iespējams veikt individuālo darbu, pirms tam atsevišķi vienojoties ar docētāju;

– pētnieciskie un akadēmiskie darbi (t.sk. literatūras studijas) jānodod norādītajos 
termiņos un apjomā; 

– jāpiedalās vismaz 60% lekciju;
– par visiem kursa ietvaros veiktajiem darbiem jāsaņem pozitīvs vērtējums;
– jāievēro akadēmiskā ētika. 

Gala pārbaudījums – eksāmens

Gala vērtējumu veido – darbs semināros un nodarbībās – 25%;
– pētnieciskie un akadēmiskie darbi – 25%;



– eksāmens – 50% (gala vērtējums tiks izlikts tikai tad, ja eksāmenā iegūtā atzīme 
nebūs zemāka par 4). 

Studiju kursa 
literatūra 

1. Feather,  J.  (1998).  The  information  society:  a  study  of  continuity  and 
change. 2nd ed.-London:Library Association Publishing.

2. Webster, F. (2002). Theories of the Information Society. UK, Routledge.
3. Sporāne,  B.  (2002).  Informācijas sabiedrības teorijas aspekti  :  materiāli  

studijām. Latvijas Universitāte. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
nodaļa. Rīga : Latvijas Universitāte. 

Papildu literatūra 1. Castells,  M.  (2003.).   The  Internet  Galaxy:  Reflections  on  the  Internet,  
Business, and Society. Oxford University Press, USA

2. Castells, M.  Susser, I. (2002.).  The Castells Reader on Cities and Social  
Theory. Balckwell Publishers, UK, Oxford  

3. Kumar,  K  (1997).  From  Post-Industrial  to  Post-Modern  Society:  New 
Theories of the Contemporary World. Balckwell Publishers, UK, Oxford

4. van  Dijk,  J.A.G.M.  (2005.).  The  Deepening  Divide:  Inequality  in  the  
Information Society.  Sage Publications, UK

5. Webster,  F (2001).  Culture and Politics in the Information Age: A New 
Politics? (Transnationalism). Routledge

http://www.amazon.com/Culture-Politics-Information-Age-Transnationalism/dp/0415246369/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/Culture-Politics-Information-Age-Transnationalism/dp/0415246369/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/104-5927128-9119128?index=books&field-author-exact=Frank%20Webster
http://www.amazon.com/Deepening-Divide-Inequality-Information-Society/dp/141290403X/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/Deepening-Divide-Inequality-Information-Society/dp/141290403X/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/104-5927128-9119128?index=books&field-author-exact=Jan%20A%20G%20M%20van%20Dijk
http://www.amazon.com/Post-Industrial-Post-Modern-Society-Theories-Contemporary/dp/0631185593/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/Post-Industrial-Post-Modern-Society-Theories-Contemporary/dp/0631185593/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/104-5927128-9119128?index=books&field-author-exact=Krishan%20Kumar
http://www.amazon.com/Castells-Reader-Cities-Social-Theory/dp/0631219331/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/Castells-Reader-Cities-Social-Theory/dp/0631219331/ref=si3_rdr_bb_product/104-5927128-9119128
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/104-5927128-9119128?index=books&field-author-exact=Ida%20Susser
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/104-5927128-9119128?index=books&field-author-exact=Manuel%20Castells


Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

ZINĀŠANU PĀRVALDĪBA

Studiju kursa autors Juris Jerums

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

nav

Studiju kursa anotācija Zināšanas ir kļuvušas par vērtīgāko resursu jebkuras organizācijas attīstībā, tomēr ne 
katra organizācija spēj pilnvērtīgi šo resursu izmantot.
Kursa mērķis ir sniegt jaunu skatu punktu uz organizācijām un to attīstību, balstoties 
uz  zināšanu  dimensiju.  Kursa  ietvaros  tiks  aplūkoti  galvenie  zināšanu  pārvaldības 
modeļi,  zināšanu  radīšanas,  dalīšanās,  pārneses  un  citi  procesi,  kā  arī  pieejamie 
instrumenti un metodes zināšanu pārvaldības jomā.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
1. Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus;
2. Spēs  demonstrēt  zināšanas  saistībā  ar  kursa  tematiem  un  spēs  parādīt 

sistemātisku  un  kritisku  izpratni  par  kursā  aplūkotajām  teorijām  un  to 
pielietojumu praksē;

3. Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem;

4. Spēs  analizēt  un  piedāvāt  risinājumus  organizācijas  darba  un  efektivitātes 
uzlabošanai,  izmantojot apgūtos teorētiskos modeļus, kā arī instrumentus un 
metodes;

Studiju kursa saturs
1. Zināšanas, to veidi;
2. Zināšanu ekonomika, inovācijas;
3. Zināšanu pārvaldība, tās izcelšanās un saistītās disciplīnas;
4. Zināšanu pārvaldības pieejas un modeļi;
5. Ar zināšanām saistītie procesi, zināšanu pārnese;
6. Zināšanu pārvaldības instrumenti un metodes;
7. Citi ar zināšanu pārvaldību saistīti temati;

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

1. Jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības;
2. Par visiem pārbaudes darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums;
3. Jāsagatavo un sekmīgi jāaizstāv pētniecības projekts;
4. Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 

gan veicot gadījumu analīzi;
5. Jāievēro akadēmiskā ētika.



Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Pārbaudes darbi kursa laikā – 30%
2. Pētniecības projekts – 30%
3. Darbs semināros un nodarbībās – 10%
4. Eksāmens  –  30% (gala  vērtējums  tiek  izlikts  tikai  tad,  ja  eksāmena  darba 

vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

Studiju kursa 
literatūra 

1. Davenport, T.H., Prusak, L., Working Knowledge : how organizations manage 
what they know. Boston : Harward Business School Press, 2000

2. Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka, The Knowledge Creating Company 
(New York, NY:Oxford University Press, 1995).

Papildu literatūra 1. Khalifa,  M.,  Liu,  V.  (2003). Determinants  of  Successful  Knowledge 
Management Programs.  Electronic Journal on Knowledge Management [on-
line],  Vol.1  Issue  2,  103-112,  Available: 
http://www.ejkm.com/volume-1/volume1-issue-2/issue2-art10-khalifa.pdf 

2. Nonaka, I., Konno, N. (1998). The Concept of “Ba”: Building A Foundation 
For  Knowledge  Creation.  California  Management  Review,  Vol.  40,  No.3, 
40-54

3. Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard 
Business Review, November – December, 77-90

4. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business 
Review, March-April, 73-91

5. Porter,  M.E.  (2000).  Location,  Competition,  and  Economic  Development: 
Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, Vol. 
14 No. 1, February 2000, 15-34

6. Prusak,  L.  (2001).  Where  Did Knowledge  Management  Come  From?  IBM 
Systems Journal, Vol. 40, No.4.

7. Thomas, J.C. (2001). Story-Based Mechanisms of Tacit Knowledge Transfer. 
ECSCW  2001,  Seventh  European  Conference  on  Computer  Supported 
Cooperative Work, 18- 20 Sept 2001, Bonn, Germany

8. Wenger,  E.,  Snyder,  W.M.  (2000).  Communities  of  Practice:  The 
Organizational Frontier.  Harvard Business Review, January-February,  139 – 
145



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

ARGUMENTĀCIJA UN PĀRLIECINĀŠANA

Studiju kursa autors Kristīne Liepiņa

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads; NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

-

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  praktiskā  veidā  uzlabot  studentu  spējas  un  prasmes  izmantot 
argumentācijas un pārliecināšanas mehānismus, īstenojot komunikācijas un sabiedrisko 
attiecību procesu. Kursa ietvaros studentiem ir iespēja uzlabot savas publiskās runas 
prasmes, apgūt papildus iemaņas pārliecinošas rakstiskas informācijas sagatavošanā, 
kā  arī  papildināt  savas  zināšanas  par  dažādu  papildus  elementu  izmantošanu 
pārliecināšanas procesā.   

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

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs – Pārliecināšanas elementi;
– Argumentācijas loma pārliecināšanā;
– Publiskas runas pilnveidošana;
– Pārliecinošas sarunas un diskusijas;
– Pārliecināšanas elementi rakstiskajā komunikācijā;
– Pārliecinošu prezentāciju sagatavošana;
– Papildus elementu izmantošana pārliecināšanas procesā – simboli, attēli, krāsa, 

tradīcijas utml.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 

praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 
rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 
jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).

– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 



akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 

studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Patstāvīgie darbi (teksta kopsavilkums, teoriju salīdzinoša analīze, grāmatas 
recenzija) – 80%

2. Noslēguma izpētes (eksāmena) darbs – 20% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja 
noslēguma darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

Studiju kursa 
literatūra 

1. Hale R., Whitlam P., (1997). Practical Problem Solving and Decision Making; An 
Integrated Approach, Kogan Page
2. Lakhani D., (2005). Persuasion. The Art of Getting What You Want, John Wiley & 
Sons, Inc. 
3. Patterson K., Grenny J., McMillan R., Switzler A., (2005). Crucial Confrontations.  
Tools for Resolving Broken Promises, Violated Expectations, and Bad Behavior, 
McGraw-Hill
4. Patterson K., Grenny J., McMillan R., Switzler A., (2005). Crucial Confrontations.  
Tools for talking when stakes are high. McGraw-Hill
5. Thompson L., (1998). The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice Hall, Upper 
Saddle River, New Jersey



Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

KOMUNIKATĪVĀ SEMANTIKA

Studiju kursa autors Jurģis Šķilters

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

- 

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  sniegt  interdisciplināru  izpratni  par  semantiskās  apstrādes 
mehānismiem  normālā  ikdienas  saziņā,  kā  arī  sniegt  iemaņas  veikt  komunikācijas 
semantisku analīzi un izmantot semantikas atziņas savā konkrētajā darbības jomā (t.i., 
sabiedriskajās attiecībās  vtml.).  Kursa  teorētiskais  fons ir  kognitīvā nozīmes  teorija 
(t.i., kognitīvā semantika). 

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

Studiju rezultāti 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  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs Kursa sākumā tiks sniegts ieskats semantikas pamatjēdzienos un pamatproblēmās, kā 
arī  mūsdienu  semantiskās  teorijās.  Kursa  gaitā  būs  aplūkoti  dažādi  faktori,  kādēļ 
saziņas aktā tiek piešķirtas tās un ne citas nozīmes. Aplūkoti tiks arī vairāki teorētiski 
modeļi  saziņas  semantikas  tematizācijā.  Kurss  sniegs  izpratni  par  to,  kādā  veidā 
komunikācijā saziņas partneru interakcijā tiek piešķirtas nozīmes un kādi faktori  to 
ietekmē.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Obligāti jāapmeklē semināri un aktīvi jālīdzdarbojas. 
– Sekmīgi jānokārto mutiskais eksāmens kursa nobeigumā.
– Jāievēro akadēmiskā ētika.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 4. Darbs semināros – 20%
5. Pētnieciskie un praktiskie darbi – 40%
6. Eksāmena vērtējums – 40%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Renninger,  K.A.,(editor),  Shumar,  W.  (Editor)  (2002)  Building  Virtual 
Communities: Learning and Change in Cyberspace (Learning in Doing: Social, 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Wesley%20Shumar
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=K.Ann%20Renninger


Cognitive & Computational Perspectives), Cambridge University Press
2. Whitty,  M.,  A.N.  Author  (2006)  Cyberspace  Romance:  The Psychology of 

Online Relationships. Palgrave Macmillan
3. Amichai-Hamburger, Y. (Editor) (2005)  The Social Net: Human Behavior in 

Cyberspace. Oxford University Press

Papildu literatūra 1. Darnovsky, Marcy, 1992. "Overhauling the Meaning Machines: An Interview 
with Donna Haraway", Socialist Review. Pages 65-84.

2. Dibbell, J. (1996). Taboo, consensus, and the challenge of democracy in an 
electronic forum. In Kling, R (Ed.)  Computerization and Controversy: Value 
Conflicts  and  Social  Choices (2nd  Edition,  pp.  552-568).  New  York: 
Academic Press.

3. Edwards, P.N. (1995). Cyberpunks in cyberspace: The politics of subjectivity 
in the computer age. In S.L. Star (Ed.), The cultures of computing (pp. 69-84). 
Cambridge: Blackwell Publishers.

4. Gackenbach, J. & Ellerman, E. (1998). Introduction to psychological aspects 
of  internet  use.  In  J.  Gackenbach  (Ed.),  Psychology  and  the  Internet:  
Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications  (pp. 1-26). San 
Diego: Academic Press.

5. Haraway,  Donna,  1991.  "A  Cyborg  Manifesto:  Science,  Technology,  and 
Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century". In _Simians, Cyborgs, and 
Women_, New York: Routledge. Pages 149-182.

6. Harvey,  David,  1989.  "The  Experience  of  Space  and  Time:  Introduction", 
"Individual Spaces and Times in Social Life", "Time and Space as Sources of 
Social Power". In _The Condition of Postmodernity_, Cambridge, MA: Basil 
Blackwell. Pages 201-239.

7. Herring,  S.  (1996).  Gender  and  democracy  in  CMC.  In  R.  Kling  (Ed.), 
Computerization and Controversy: Value Conflicts and Social Choices (2nd 
Edition, pp. 476-489). New York: Academic Press. 

8. Iacono,  S.,  &  Kling,  R.  (1996).  Computerization  movements  and  tales  of 
technological utopianism. In R. Kling (Ed.), Computerization and Controversy 
(2nd edition, pp. 85-105). San Diego: Academic Press, Inc.

9. Johnson,  S.  (1997).  Links.  In  Johnson,  S.,  Interface  Culture:  How  New 
Technology Transforms the Way we Create and Communicate. San Francisco: 
Harper. 

10. Joinson, A. (1998). Causes and implications of disinhibited behavior on the 
internet. In J. Gackenbach (Ed.),  Psychology and the Internet: Intrapersonal,  
Interpersonal,  and  Transpersonal  Implications  (pp.  43-60).  San  Diego: 
Academic Press.

11. Kiesler,  S.  (1997).  Preface  to  Culture  of  the  Internet,  S.  Kiesler  (Ed.). 
Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates (pp. ix-xvi).

12. King,  J.L.,  Grinter,  R.E.,  &  Pickering,  J.M.  (1997).  The  rise  and  fall  of 
netville: The saga of a cyberspace construction boomtown in the great divide. 
In S. Kiesler (Ed.), Culture of the Internet (pp. 3-33). Mahwah, NJ: Lawrence 
Earlbaum Associates.

13. Kramarae,  C.  (1995).  A backstage critique of  virtual  reality.  In S.G.  Jones 
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36-56). Thousand Oaks, CA: Sage.
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Computer".  _In  The  Mode  of  Information:  Poststructuralism  and  Social 
Context_. Chicago: University of Chicago Press. Pages 99-128.
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Technopoly (pp. 107-122). New York: Vintage Books.

17. Reid, E. (1998). The self and the internet: Variations on the illusion of one 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Yair%20Amichai-Hamburger
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-1520950-4203054?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Monica%20Whitty
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Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

EIROPAS SAVIENĪBAS KOMUNIKĀCIJAS POLITIKA

Studiju kursa autors Iveta Ķelpe

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai  apgūtu  minēto  kursu,  iepriekš  nepieciešams  apgūt  kursu  „Sabiedriskās 
attiecības”.

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir veidot izpratni par Eiropas Savienības institūcijām un komunikācijas 
procesiem ES jautājumos ES un nacionālā līmenī; veidot un nostiprināt zināšanas par 
ES informācijas resursiem; veidot iemaņas analizēt ES komunikācijas procesus un 
iespējas  piedalīties  un  sniegt/saņemt  informāciju,  spēt  integrēt  iegūtās  zināšanas 
korporatīvās komunikācijas un sociāl-politiskajos projektos un to izstrādē.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze; seminārs
Studiju  darbu  veidi:  literatūras  studijas,  literatūras  pārskati,  esejas,  individuālas 
uzstāšanās.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
- Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem - izpratīs un spēs izskaidrot ar 
kursa saturu saistītos tematus, jēdzienus un to savstarpējo saistību;
- Spēs demonstrēt kritisku izpratni  par kursā aplūkotajām tēmām,  to pielietojumu 
praksē;
-  Patstāvīgi  spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – ES institūcijas un to lomas, lēmumpieņemšanas process.  
– ES  institūciju  komunikācijas  process,  to  savstarpējā  komunikācija, 

komunikācija ar sabiedrību - vēsture, attīstība, vērtības.
– ES institūciju pārstāvniecības Latvijā, savstarpējā sadarbība un sadarbība ar 

Latvijas organizācijām ES komunikācijas jomā
– ES komunikācija nacionālā līmenī, nacionālo pozīciju izstrāde
– Aktualitātes  ES  komunikācijā.  ES  komunikācijas  kampaņu  un  pasākumu 

plānošana, īstenošana un efektitivātes novērtēšana
– Interešu pārstāvniecība kā ES komunikācijas procesa sastāvdaļa

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Obligāti  jāapmeklē  lekcijas,  semināri  un  grupu  nodarbības.  Nokavētās 
nodarbības iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu. Ja ir nokavētas 
vairāk  kā  30%  akadēmiskās  stundas,  students  nav  izpildījis  prasības,  lai 
varētu kārtot eksāmenu.

– Laikā  jāsagatavo  un  jānodod  gadījumu  analīze  par  uzdotajām  tēmām, 
balstoties uz uzdoto literatūru un teorijas analīzi.

– Par visiem pārbaudes darbiem nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu. 

Gala pārbaudījums – Eksāmens



Gala vērtējumu veido Kursa galīgā atzīme veidojas no:
– Praktisko nodarbību un uzdevumu vērtējums - 40% 
– Eksāmena darba izstrāde (rakstiskā daļa) - 40%
– Eksāmena darba aizstāvēšana (praktiskā daļa) - 20%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Bomberg  E.  (2003)  The  European  Union:  How  Does  It  Work?  (The  New 
European Union Series) Oxford University Press, USA

2. McCormic  J.  (2005)  Understanding  the  European  Union:  A  Concise 
Introduction, Third Edition (European Union) Palgrave Macmillan; 3 Rev Upd 
edition

Papildu literatūra 1. Peterson  J.  (2006)  The  Institutions  of  the  European  Union  (New European 
Union Series) Oxford University Press, USA

2. Wallace W (2005) Policy-Making in the European Union (The New European 
Union Series) Oxford University Press, USA



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA

Pasniedzējs: Liene Ločmele
Kursa statuss: B daļa (ierobežotās izvēles kurss)
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Kursa līmenis: Bakalaura 
Studiju gads: PL – 4.studiju gads; NL – 5.studiju gads
Kursa valoda: Latviešu
Nepieciešamās 
priekšzināšanas:

-

Kursa anotācija: Kurss veidots, lai iepazīstinātu studentus ar starpkultūru komunikācijas procesu un sniegtu 
pārskatu par  nozīmīgākajām atšķirībām dažādu kultūru pārstāvju komunikācijā;  sniegtu 
zināšanas  par  nozīmīgākajām  starpkultūru  komunikācijas  disciplīnas  teorijām  un 
vadošajiem teorētiķiem; veidotu praktiskas iemaņas efektīvai starpkultūru komunikācijai – 
izprotot  starpkultūru  konflikta  cēloņus,  pielāgojoties  neierastai  kultūras  videi, 
nosacījumiem un veidojot savstarpēju sadarbību komunikācijas procesā; sekmētu izpratni 
par savu kultūru raksturojošajiem elementiem

Studiju  kursa 
metodes

Nodarbību veidi: lekcijas; semināri; praktiskās nodarbības (lomu spēles, gadījumu analīze, 
simulācijas).
Studiju darbu veidi: pētnieciskie darbi, literatūras studijas, esejas.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
- Izpratīs un spēs izskaidrot kursā „Starpkultūru komunikācija” 

aplūkotos terminus un jēdzienus
- Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar starpkultūru komunikācijas 

tematiem un spēs parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par 
starpkultūru komunikācijas teorijām un pielietojumu praksē

- Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar 
starpkultūru komunikācijas galvenajiem tematiem

Kursa saturs: 1. Starpkultūru komunikācijas koncepti; disciplīnas vēsture un attīstība.
2. Disciplīnas teorētiskās attīstības virzieni un nozīmīgākās teorijas.
3. Valoda, verbālā un neverbālā komunikācija dažādās kultūrās.
4. Adaptācija svešā kultūrā: kultūršoks, kultūras atšķirību apzināšanās, etnocentrisms vs. 
kultūras relatīvisms.
5. Starpkultūru komunikācijas kompetence, latviešu kultūra.
6. Identitāte, starpkultūru komunikācija un konflikts.
7. Starpkultūru komunikācija, kultūras diversitāte un multikulturālisms organizācijās.
8. Starpkultūru komunikācijas prasmes un treniņš.
9. Alternatīvas pieejas starpkultūru komunikācijai, disciplīnas attīstība, nākotnes 
perspektīvas, un ētikas problemātika.

Prasības 
kredītpunktu 
ieguvei:

- Individuālais darbs: Intervija ar Latvijā dzīvojošo citas kultūras pārstāvi.
- Grupu darbs: Starpkultūru komunikācija multikulturālā organizācijā (uzņēmumā). 
- Dienasgrāmata: divu aktuālu tēmu izklāsts no katras kursa dienas ar pamatojumu, 

kāpēc studentam personīgi tās liekas svarīgas.
- Pašnovērtējums:  rakstisks  sevis  novērtējums  par  mācīšanās  procesu  un 

sasniegumiem, izmantojot teorētisko modeli starpkultūru jūtīguma attīstībai.
- Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie darbi. Darbiem 

jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
- Obligāti  jāapmeklē  semināri  un  praktiskās  nodarbības.  Nokavētās  nodarbības 

iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.
- Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums (vismaz 4 balles).
- Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbībās, gan iesaistoties diskusijās, gan veicot 

gadījumu analīzi.
- Jāievēro akadēmiskā ētika

Eksāmens Izpētes darbs un tā prezentācija



Gala  vērtējumu 
veido:

Dienasgrāmata: 20%
Individuālais darbs - intervija: 30%;
Izpētes darbs un tā prezentācija: 40%;
Pašnovērtējums: 10%.
Gala vērtējums netiek izlikts, ja pārbaudes darbā saņemts vērtējums zemāks par 4 ballēm.

Obligātā 
literatūra: 

1. Chaney, L.,H., Martin, J., S. (2004) Intercultural Business Communication. 3rd ed. 
Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education.

2. Martin, J.,N., Nakayama, T.,K. (2004)  Intercultural Communication in Contexts. 
3rd ed. New York: McGraw and Hill.

Papildu 
literatūra: 

1. Gibson R. (2002) Intercultural Business Communication. Oxford University Press, 
Spain: Unigraf S.L.

2. Gīrcs, K. (1998) Kultūru interpretācija. Rīga: AGB.
3. Gudykunst,  W.,B  ed.,  (2005)  Theorizing  about  Intercultural  Communication, 

USA: Sage Publications
4. Gudykunst, W.,B., Mody, B. (2002) Handbook of International and Intercultural  

Communication. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
5. Hall, E., T. (1969) The Hidden Dimension. Garden City, New York: DoubleDay & 

Co.
6. Hofstede, G., J. (2001)  Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors,  

Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage Publications.
7. Hofstede,  G.,  J.  (2002)  Exploring  Culture:  Excersises,  Stories  and  Synthetic  

Cultures. Yarmouth, Maine, London: Intercultural Press.
8. Jandt  F.E.  (2001).  Intercultural  Communication.  An  Introduction.  3rd  ed. 

Incorporation Thousand Oaks, London, Nw Delhi. USA: Sage Publications. 
9. Guo-Ming,  C.,  Starosta,  W.,  J.,  (2005)  Foundations  of  Intercultural  

Communication, USA: University Press of America
10. Samovar, L. A., Porter, R., E., Stefani, L., A. eds. (1997) Communication Between 

cultures. Belmont: Wadsworth Publication. 
11. Scollon, R. (2001) Intercultural Communication: A Discourse Approach. Malden; 

Oxford: Balckwell Publishers.
12. www.politika.lv  
13. www.integracija.gov.lv  
14. www.dialogi.lv  

http://www.dialogi.lv/
http://www.integracija.gov.lv/
http://www.politika.lv/


Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

PUBLISKĀ DIPLOMĀTIJA

Studiju kursa autors Kaspars Rūklis

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti 

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: „Sabiedriskās 
attiecības”, „Sabiedrības pārvalde”, „Masu komunikācija”. 

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  iepazīstināt  ar  „publiskās  diplomātijas”  jēdzienu  un  būtību 
komunikācijas  telpā,  kā  arī  sniegt  ieskatu  publiskās  diplomātijas  attīstībā  un 
jaunākajās  tendencēs.  Aukstā  kara  gados  superlielvaru  publisko  pārliecināšanas 
komunikāciju sauca par „propagandu”. Tā kā šim apzīmējumam jau no otrā pasaules 
kara  laika  līdzi  nāk  negatīva  asociācija  un  tā  arī  nenodrošina  labvēlīgam 
komunikācijas procesam nepieciešamo atgriezenisko saiti, valdības tās vietā sākušas 
izmantot daudz liberālāku un demokrātiskāku komunikācijas formu, ko apzīmē ar 
vārdu salikumu „publiskā  diplomātija”.  Tajā  ir  elementi  no  divām disciplīnām –
diplomātijas  un publiskajām (sabiedriskajām attiecībām).  Sabiedrisko attiecību un 
publiskās pārliecināšanas elementu izmantošana diplomātijā un ārpolitikā mūsdienās 
kļūst aizvien populārāka un nepieciešamāka, jo informācijas sabiedrībā diplomātiski 
lēmumi ir pieejami plašai sabiedrībai, kurai tie ir jāizskaidro. Plašsaziņas līdzekļu 
attiecības  un  arī  internets  kļuvuši  par  svarīgākajiem  publiskās  diplomātijas 
instrumentiem.  Kursā bez teorētiskās literatūras apskata tiks likts akcents uz tādu 
konkrētu gadījumu analīzi, kas ir ietekmējuši publiskās diplomātijas attīstību pēdējā 
desmitgadē. Praktiski paredzēts analizēt sabiedrības dienas kārtībā esošo jautājumus 
no  veiksmīgas  vai  neveiksmīgas  publiskās  diplomātijas  perspektīvas.  Kurss 
paredzēts studentiem, kam ir interese par sabiedrisko attiecību darbu ārlietu dienestā 
vai starptautiskajās organizācijās, kā arī citiem interesentiem.  

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas un semināri. 
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, esejas, pētniecības darbi.

Studiju rezultāti 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  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs Galvenie temati, kas tiks aplūkoti kursā: 
– publiskās  diplomātijas  attīstība.  No  propagandas  līdz  publiskajai 

diplomātijai; 
– stratēģiskā publiskā diplomātija. Modernākais diplomātijas ierocis; 
– publiskās diplomātijas ieguldījums nacionālā tēla menedžmentā; 
– mega pasākumi kā publiskās diplomātijas instrumenti; 



– publiskā diplomātija un „ierindas pilsonis”; 
– publiskā diplomātija un vara; 
– nišas diplomātija pasaules publiskajā arēnā; 
– kultūras diplomātija; 
– uz dialogu balstīta publiskā diplomātija; 
– „tīkla diplomātija” (net diplomacy); 
– publiskā un privātā sektora partnerība publiskajā diplomātijā;
– mūsdienu publiskās diplomātijas paradigmas.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

Lai students varētu saņemt gala novērtējumu šajā kursā, jāievēro šādi noteikumi: 
– Jāapmeklē  vismaz  80%  no  visām  teorētiskajām  nodarbībām  un  100% 

semināru nodarbības (ja students objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties uz 
semināru, tad jāsagatavo rakstisks darbs par attiecīgo tematu, par to iepriekš 
vienojoties ar pasniedzēju); 

– semināriem jāgatavojas un tajos aktīvi jāpiedalās; 
– laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie darbi; 
– rakstu darbi jāveic patstāvīgi, tiem jābūt kvalitatīvi izstrādātiem; 
– par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums; 
– jāievēro akadēmiskā ētika.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido 10 % - lekciju apmeklējums un līdzdalība (aktivitāte un komentāru kvalitāte); 30 % - 
uzstāšanās  seminārā;  30  %  -  rakstiskais  patstāvīgais  darbs;  30  %  -  rakstiskais 
pārbaudījums (eksāmens) kursa noslēgumā.

Studiju kursa 
literatūra 

1. Keohane R. O. (2001.) Power and Interdependence.  New York: Longman.
2.  Melissen,  J.  (2005.)  New  Public  Diplomacy:  Soft  Power  in  International  
Relations. Palgrave Macmilllan. 
3..  Manheim,  J.B.  (1994.)  Strategic  Public  Diplomacy  and  American  Foreign 
Policy: The Evolution of Influence. Oxford University Press Inc. 
4..  Nye,  J.S. (2005.)  Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public 
Affairs. 
5. Nye, J.S. (2005.) Understanding International Conflicts: an introduction to theory  
and history. New York: Pearson/Longman. 
6.  Tuch,  H.N.  (1990.)  Communicating  With  the  World:  U.S.  Public  Diplomacy 
Overseas. Palgrave Macmillan 

Papildu literatūra 1.  Markovits,  A.  S.  (2007)  Uncouth  Nation:  Why  Europe  Dislikes  America. 
Princeton University Press. 
2.  Rugh.  W.  (2005.)  American  Encounters  with  Arabs:  The  Soft  Power  of  U.S.  
Public Diplomacy in the Middle East. Praeger Publishers Inc.
3. (2004.)  Uzrunājot  nākotni  –  valstis,  sabiedrības  un  pasauli.  Starptautiskās 
conferences  ziņojumi.  Rīga:  SPPI,  Stratēģiskās  analīzes  komusija  un  Latvijas 
Universitāte. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=William%20A.%20Rugh&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0856597-8564141


Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

KOMUNIKĀCIJAS TEORIJAS

Studiju kursa autors Kristīne Liepiņa

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Masu 
komunikācija.

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sabiedrisko attiecību un komunikācijas teoriju 
attīstību  un  to  ciešo  saistību  ar  citām  sociālo  zinātņu  nozarēm.  Kursa  ietvaros 
uzmanība tiek vērsta uz sabiedrisko attiecību un komunikācijas teorētiskajām pieejām 
un to reālo pielietojumu, īstenojot sabiedrisko attiecību procesu.

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

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs – Teorija  un  tās  veidošanās  pamata  principi.  Pasaules  uzskats  un  tā  nozīme 
sabiedriskajās attiecībās.

– Komunikācijas teoriju vēsturiskā attīstība.
– Komunikācijas teorijas un to saistība ar sabiedriskajām attiecībām.
– Pārliecināšanas  process  un  to  ietekmējošie  faktori.  Sociālā,  ekonomiskā  un 

politiskā vide. Sabiedriskā doma.
– Simboli un to nozīme komunikācijas un sabiedrisko attiecību īstenošanā.
– Spēļu teorijas. Koorientācijas teorija.
– Interešu  aizstāvība  un  lobēšana  un  to  saistība  ar  sabiedrisko  attiecību 

procesiem.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 

praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 
rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.

– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 
jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).

– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 



akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 

studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido - Praktisko darbu un semināru vērtējums – 50%
- Eksāmena darbs – 50% 
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un 
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Baldwin,  J.R.,  Perry,  S.D.,  Moffitt,  M.A.,  (2004).  Communication Theories for  
Everyday Life. USA: Pearson Education, Inc.

2. Botan,  C.H.,  Hazleton,  V.,  Jr.  (1989).  Public  Relations  Theory.  New  Jersey, 
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

3. Cutlip, S.M., (1995). Public Relations History: From the 17th to the 20th Century.  
The Antecedents. New Jersey, Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

4. Dozier, D.M., Grunig, L.A., Grunig, J.E., (1995). Manager’s Guide to Excellence 
in  Public  Relations  and  Communication  Management.  New  Jersey,  Mahvah: 
Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

5. Griffin, E., (2003). A First Look At Communication Theory. New York: McGraw-
Hill Higher Education.

6. Harris, T.L., (1998). Value-added public relations: the secret weapon of integrated 
marketing. NTC Business Books.

7. Infante,  D.A.,  Rancer,  A.S.,  Womack,  D.F.,  (2003).  Building  Communication 
Theory. Illinois: Waveland Press, Inc.

8. Katlips, S.M., Senters, A.H., Brūms, G.M., (2002).  Sabiedriskās attiecības. Rīga: 
Avots.

9. Miller,  K.,  (1999).  Organizational  Communication; Approaches  and Processes. 
Wadsworth Publishing Company.

10. Pratkanis, A., Aronson, E., (2000).  Age of Propaganda; The Everyday Use and  
Abuse of Persuasion. New York: W.H. Freeman and Company.

11. Salwen, M.B., Stacks D.W., (1996). An Integrated Approach to Communication 
Theory and Research. New Jersey, Mahvah: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers.

Papildu literatūra 1. Beach, L.R., (1998). Image Theory: Theoretical and Empirical Foundations. New 
Jersey, Mahvah: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers.HarperCollinsCollegePublishers.

2. Goshgarian, G., Krueger, K., (1994). Crossfire; An Argument Rhetoric and 
Reader. 

3. Grunig, J.E., Hunt, T., (1984). Managing PR.
4. Meadows, A.J., (1998). Communicating Research. California: academic Press.



Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

ORGANIZĀCIJU KOMUNIKĀCIJA

Studiju kursa autors Vineta Silkāne

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēlēs kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai  apgūtu  minēto  kursu,  iepriekš  nepieciešams  apgūt  šādus  kursus:  Sociālā 
psiholoģija, Socioloģija, Sabiedrības pārvalde, Sabiedriskās attiecības

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir veidot izpratni par komunikācijas un informācijas lomu organizācijās, 
sniegt zināšanas par organizācijas būtību, funkcionēšanu un procesiem, komunikācijas 
teoriju un praksi organizācijās, veidot sistemātisku un kritisku izpratni par organizāciju 
teoriju,  attīstīt  prasmes  teorijas  praktiskai  izmantošanai;  veidot  iemaņas  lēmumu 
pieņemšanas  procesa  vadīšanā,  konfliktu  vadīšanā,  personāla  resursu  plānošanā  un 
vadīšanā,  darbinieku atlases un apmācības  procesu organizēšanā;  iemācīt  izprast  un 
realizēt morāles un ētikas principiem atbilstošu kultūru organizācijā, efektīvu izmaiņu 
procesu.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs  demonstrēt  zināšanas  par  organizācijas  kultūru,  līderību  un  vadību 

organizācijā;  spēs  parādīt  sistemātisku  un  kritisku  izpratni  par  organizāciju 
teorijām un to pielietojumu praksē;

– Spēs  demonstrēt  šādas  kompetences:  lēmumu  pieņemšanas  procesa  vadība, 
konfliktu vadība, efektīva komunikācijas procesu vadība organizācijā, līderība

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  organizācijās 
norisošiem procesiem

Studiju kursa saturs – Organizācija, tās būtība un raksturojums. Organizācijas struktūra. Organizācijas 
veidi. Organizācijas mērķi un vērtības. 

– Komunikācija organizācijā. Komunikācijas process organizācijās. Komunikācijas 
kanāli un sistēmas organizācijās. Komunikācijas līmeņi un veidi.

– Organizāciju teorijas perspektīvas. A. Strukturālā pieeja. Cilvēku resursu pieeja. 
Politiskā pieeja. Simboliskā pieeja. B. Klasiskā pieeja. Cilvēku attiecību pieeja. 
Cilvēku  resursu  pieeja.  Sistēmiskā  pieeja.  Kulturālā  pieeja.  Postmodernisma 
pieeja. 

– Līderība un vadība organizācijā.
– Lēmumu pieņemšanas process organizācijās. 
– Konfliktu vadības process organizācijās.
– Organizāciju kultūra
– Ētikas aspekti organizācijas kontekstā. Ētika un organizāciju komunikācija.



– Organizācijas attīstība un izmaiņu procesi organizācijā. Organizācijas efektivitāte. 
– Organizāciju komunikācijas izpēte, analīze un prognozēšana.
– Informācijas tehnoloģiju izpratne organizācijas kontekstā

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie darbi. Darbiem 
jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.

– Obligāti  jāapmeklē  semināri  un  praktiskās  nodarbības.  Nokavētās  nodarbības 
iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, gan veicot 

gadījumu analīzi.
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums – eksāmens

Gala vērtējumu veido – Patstāvīgie  darbi  (teksta  kopsavilkums,  teoriju  salīdzinoša  analīze,  grāmatas 
recenzija) – 30%

– Organizāciju kultūras pētījums un prezentācija – 20% 
– Noslēguma izpētes (eksāmena) darbs – 50% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja 

noslēguma darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

Studiju kursa 
literatūra 

1. Andrews  P.H.,  Herschel  R.T.  (1995).  Organizational  Communication: 
Empowerment in a Technological Society

2. Eisenberg E.M., Goodal H.L. Jr.,  Goodall  H.L. (2001). Organizational 
Communication: Balancing Creativity and Constraint

3. Miller K. (1999). Organizational Communication: Approaches and Processe
4. Veen P. & Korver T. (1998). Theories of Organization. In P.J.D. Drenth, H.
5. Thierry, C.J. Wolf (Eds.) Handbook of Work and Organizational Psychology, 

Volume 4: Organizational psychology. (2nd Edn) (pp.5-37). Psychology Press

Papildu literatūra 1. Bolman L.G., Deal T.E. (1997) Reframing organizations: Artistry, Choice, and 
Leadership, 2nd ed. Jossey-Bass, San Francisco

2. Hall R.H. (1996) Organizations: Structures, Processes, and Outcomes, Prentice-
Hall, Englewood Cliffs

3. Jablin  F.M.,  Putnam  L.  (2000). The  New  Handbook  of  Organizational 
Communication: Advances in Theory, Research, and Methods

4. Morgan G. (1998). Images of Organization, second edition, Sage, London.
5. Scott  W.R.  (1996).  Organizations:  Rational,  Natural,  and  Opens  Systems, 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
6. punkts.va.lv ievietotās akadēmiskās publikācijas (patstāvīgām studijām)



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

CILVĒKRESURSU VADĪBA

Studiju kursa autors Inese Ebele

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads; NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Studiju kursa anotācija Studenti tiks iepazīstināti ar galvenajām cilvēkresursu vadības funkcijām un attīstības 
tendencēm. Kursā tiek dotas iespējas gūt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas 
cilvēkresursu vadīšanas procesa organizēšanā un lēmumu pieņemšanā. 

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi.

Studiju rezultāti Studenti pārvalda galvenās cilvēkresursu vadības teorijas, prot organizēt un vadīt
kolektīvu, kā arī risināt dažādas problēmsituācijas.

Studiju kursa saturs – Cilvēkresursu vadības jēdziens un attīstība; lomas un funkcijas organizācijā.
– Vadītājs un vadīšana.
– Cilvēkresursu plānošana.
– Personāla meklēšana, atlase un adaptācija.
– Personāla novērtēšana
– Personāla apmācība un attīstība
– Motivācija. Atalgojuma sistēmas veidošana.
– Komandas veidošana un vadība.
– Sarunas.
– Konfliktu vadība.
– Stresa menedžments.
– Pārmaiņu veidi un to vadība.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

1. Laikā jāsagatavo praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās 

nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
3. Visos  praktiskajos  darbos  un  eksāmenā  nepieciešams  saņemt  pozitīvu 

novērtējumu (vismaz 4 punktus).

Gala pārbaudījums Eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Praktisko darbu rezultātiem – 30% 
2. Eksāmena atzīmes – 70%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Ešenvalde I. 2004. Personāla praktiskā vadība. Rīga, Merkūrijs LAT, 308 lpp. 

Papildu literatūra 1. Armstrong M. 1997. A Handbook of personnel management practice. London, 
Kogan Page, 959 pp.



2. Maund L.2001.  Introduction to Human Resource Management:  Theory and 
Practice. Palgrave Macmillan, 608 p.

3. Eberharts G.F. 2003. Konflikti darbā : atpazīt, risināt, novērst. Rīga, BALTA 
eko, 121 lpp. 

4. Geiselharts  R.R.,  Hofmane-Burkarta  K.  2003.  Stresa menedžments:  labākie 
atslābināšanās paņēmieni. Rīga, BALTA eko, 125 lpp. 

5. Kehre M. 2004.  Personālmenedžments uzņēmumā.  Rīga, Biznesa augstskola 
Turība, 230 lpp. 

6. Krīgers V. 2003. Komandas vadība. Rīga, BALTA eko, 127 lpp. 
7. Pikeringa P.  2002.  Personāla vadība :  kā prasmīgi  motivēt  darbiniekus  un 

panākt vēlamo rezultātu. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 125 lpp. 
8. Praude V., Beļčikovs J. 2001.Menedžments.Rīga, Vaidelote, 508.lpp.
9. Šota B. 2002. Sarunas: drošas, radošas un veiksmīgas. Rīga, BALTA eko,127 

lpp. 
10. Vīksna A. 1999. Personāla vadība . Rīga, Jumava, 120 lpp. 
11. Vorončuka  I.  2001.  Personāla  vadība  :  Teorija  un  prakse,  Rīga,  Latvijas 

Universitāte, 318 lpp. 
12. Laikraksta “Diena” pielikums “Karjeras diena”
13. www.workingday.lv  

http://www.workingday.lv/


Vidzemes Augstskola 
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

MĀRKETINGS

Studiju kursa autors Aigars Plotkāns

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

nav

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  iepazīstināt  studentus  ar  mārketinga  pamatprincipiem  un  procesa 
vadīšanu. Kursa gaitā studenti iegūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas par 
tirgus  izpēti,  mērķtirgus  noteikšanu,  mārketinga  pamatelementu  vadīšanu  un 
mārketinga attīstības tendencēm.

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

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs − Mārketinga būtība un attīstība.
− Mārketinga vide. Mārketinga process.
− Tirgus  izpēte.Pircēju  rīcība  patēriņa  tirgū.  Pirkšanas  lēmuma  pieņemšana 

patēriņa tirgū.Mērķtirgus noteikšana. Segmentēšana.Pozicionēšana.
− Produkta  vadīšana.  Produkts,  tā  īpašības.  Produkta  dzīves  cikls.  Jaunu 

produktu izstrāde un realizācija.
− Cenu veidošana.
− Produktu sadale.Veicināšana.Ilgtermiņa mārketings.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

− Laikā jāsagatavo praktiskie darbi.
− Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās 

nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
− Visos praktiskajos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
− Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido Praktisko darbu rezultāti – 60%
Eksāmena atzīme – 40% 
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot)



Studiju kursa 
literatūra 

1. Perreault  W.D.,  McCarthy  Jr.E.J.  (2002)  Basic  Marketing:  A  Global  
Managerial   Approach,  14 edition, McGraw-Hill Irwin, Boston

2. Kompendijs

Papildu literatūra 3. Blaits, Dž. (2004) Mārketings. Rokasgrāmata, Zvaigzne ABC, Rīga
4. Kotler,  P. (1997)  Marketing  :  An  Introduction.  -  4th  Ed.  -  New  Jersey  : 

Prentice Hall
5. Kotler,  P.  (1997)  Marketing  Management  :  Analysis,  Planning, 

Implementation, and Control. - 9th ed. - New Jersey : Prentice Hall
6. Niedrītis, J.Ē. (2005) Mārketings, Biznesa augstskola Turība, Rīga
7. Praude, V. (2004) Mārketings, SIA Izglītības soļi, Rīga
8. Solomon, M. R. (1997) Marketing : Real People, Real Choices. - New Jersey : 

Prentice Hall



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

KORPORATĪVĀ KOMUNIKĀCIJA

Studiju kursa autors Iveta Ķelpe

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt kursu „Sabiedriskās attiecības”. 

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir veidot izpratni par korporatīvo sabiedrisko attiecību lomu un 
nozīmi  uzņēmumu  identitātes,  tēla  un  reputācijas  veidošanā  un  efektīvai 
funkcionēšanai; veidot iemaņas patstāvīgi izstrādāt uzņēmumu sabiedrisko attiecību 
plānus, izprotot īstermiņa un ilgtermiņa taktisko un stratēģisko plānošanu un konkrētu 
sabiedrisko attiecību instrumentu pielietojumu, tai skaitā, izstrādāt ieteikumus iekšējai 
un ārējai  komunikācijai ar dažādām mērķauditorijām.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju  darbu  veidi:  literatūras  studijas,  literatūras  pārskati,  esejas,  individuālas 
uzstāšanās.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Spēs  demonstrēt  zināšanas  saistībā  ar  kursa  tematiem  -  izpratīs  un  spēs 

izskaidrot  ar  kursa  saturu  saistītos  tematus,  jēdzienus  un  to  savstarpējo 
saistību;

– Spēs  demonstrēt  kritisku  izpratni  par  kursā  aplūkotajām  teorijām,  to 
pielietojumu praksē;

– Patstāvīgi spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Korporatīvās sabiedriskās attiecības kā korporatīvā komunikācijas elements: 
funkcijas, nozīme mūsdienu uzņēmējdarbības vidē. 

– Organizācijas identitāte, tās nozīme, veidojot SA stratēģiju.
– Organizācijas  tēls  un  reputācija.  Sabiedriskās  attiecības  kā  reputācijas 

veidošanas instruments.
– Mediju attiecības  kā  SA sastāvdaļa.  Mediju specifika un interviju specifika 

atbilstoši mediju tipam.
– Prezentācijas kā SA elements, efektīvas prezentācijas nosacījumi.
– Preses konferences un brīfingi kā SA instrumenti.
– Speciālie pasākumi kā SA instrumenti.
– Iekšējās komunikācija kā SA sastāvdaļa.
– Komunikācija krīžu gadījumos.
– SA kā uzņēmumu interešu pārstāvniecības instruments.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā  jāsagatavo  un  jāiesniedz  gadījumu  analīze  par  uzdotajām  tēmām, 
balstoties uz uzdoto literatūru un torijas analīzi.



– Obligāti  jāapmeklē  lekcijas,  semināri  un  grupu  nodarbības.  Nokavētās 
nodarbības  iespējams  atstrādāt,  veicot  individuālu  uzdevumu.  Jāpmeklē 
vismaz 75% lekciju.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Jāpiedalās praktiskajās nodarbībās
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido − Praktisko nodarbību un uzdevumu vērtējums - 30%
− Eksāmena darba izstrāde (rakstiskā daļa) - 35%
− Eksāmena  darba  aizstāvēšana  (praktiskā  daļa)  -  35% (gala  vērtējums  tiek 

izlikts tikai tad, ja eksāmena darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Argenti Paul.A. (1998) Corporate Communication
2. Center A.H., Jackson P. (2003) Public Relations Practices Managerial Sace  

Studies and Problems Sixt Edition

Papildu literatūra 1. Cees B.M.van Riel. (1995) Principles of Corporate Communication
2. Center Allen H. (1999) Public Relations Practice, Eight Edition
3. Dilenschneider Robert L. (1998) The Corporate Communications Bible
4. Dilenschneider Robert L. (1996) Public Relations Handbook
5. Glanz Barbara A. The Creative Communicator
6. Goodman Michael B. Corporate Communications for Executives
7. Fraser P. Seitel., (1995) The Practice of Public Relations, 6th edition
8. Kreitner, Kinicki. Organizational Behaviour. First European Edition
9. Magement Consultancy. A handbook for best practice
10. Malra  Treece.,  (1994)  Successful  Communication  for  business  and  the 

professions, 6 th edition
11. Newsom  D.,  VanSlyke  Turk  J.,  Kruckeberg.D.,  (1996)  This  is  PR,  6  th  

edition
12. Wilcox D.L., Ault P.H., Agee W.K. (1998) Public Relations.  Strategies and 

Tactics, 5 th edition.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

FINANŠU VADĪBA

Studiju kursa autors Inese Ebele

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

-

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar finanšu vadības elementiem, sniegt priekšstatu 
par metodēm, kuras izmanto finanšu vadībā. Iepazīties ar finanšu pārskatos iekļautās 
informācijas  analīzes  pamata  paņēmieniem,  apgūt  pamatus  finansu  lēmumu 
pieņemšanā uzņēmumā.

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

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs – Finanšu jēdziens un būtība
– Valsts finanses, budžets. Nodokļu sistēma. 
– Banku sistēma. Komercbanku pakalpojumi.
– Uzņēmuma finanšu vadība.
– Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma.
– Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība
– Investīciju pārvaldība.
– Ieguldījumu projektu novērtēšana.
– Finanšu pārskatu analīze un pamatpaņēmieni.
– Finanšu analīzes mērķi un uzdevumi,
– Finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze.
– Finanšu pārskatu koeficientu analīze. 
– Bankrota varbūtības prognozēšana.
− Uzņēmuma finanšu plānošana.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 

praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 



rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.
– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 

jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 

akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 

studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido – Praktisko darbu rezultātiem – 30%
– Eksāmena atzīmes – 70%

(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un 
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga: Merkūrijs 
Lat, 200X. - 225 lpp. - Literatūra: 224.-225.lpp. ISBN 9984-640-38-8

2. Kijosaki  R.T.,  Lektere  Š.L.  Bagātais  tētis,  nabagais  tētis.  Rīga,  Zvaigzne 
ABC, 176.lpp.

Papildu literatūra 1. Kodoliņa-Miglāne I. 2005. Nodokļi Latvijā pēc iestāšanās Eiropas savienībā.  
Rīga, Turība, 104.lpp.

2. Korsaka T. 2003. Finanšu vadība. Rīga, Apgāds “Rasa ABC”, 60.lpp.
3. Rurāne M. 2005. Finanšu menedžments. Rīga, Rīgas Starptautiskā ekonomikas 

un biznesa administrācijas augstskola, Ešenvalde I. 2004. Personāla praktiskā 
vadība. Rīga, Merkūrijs LAT, 384 lpp.  

4. Saksonova S.  2004.  Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni.  Rīga,  SIA 
Izglītības soļi, 105.lpp.

5. Zelgalve E.,  Petrovska N. 2004.  Kredītspējas analīze un novērtēšana.  Rīga, 
Latvijas Universitāte, 146.lpp.

6. www.bank.lv
7. www.fm.gov.lv
8. www.em.gov.lv
9. www.bankasoc.lv
10. www.fktk.lv
11. www.kase.gov.lv
12. www.financenet.lv

http://www.financenet.lv/
http://www.kase.gov.lv/
http://www.fktk.lv/
http://www.bankasoc.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.bank.lv/


Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA

Studiju kursa autors Sandra Konstante

Studiju kursa veids B (ierobežotās izvēles kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

-

Studiju kursa anotācija Vizuālās  komunikācijas  priekšmeta  mērķis  ir  sniegt  zināšanas  vizuālās  valodas 
pamatos  un  prasmes  pielietot  to  praktiski,  veicot  radošus  uzdevumus,  kas  atraisītu 
studentu kreativitāti, izkoptu stila un kompozīcijas izjūtu.
Vizuālā komunikācija vispirms ir vizuālās valodas pamatu izpratne un apguve. Sākot 
no fotogrāfijas līdz video kadram vai interneta mājas lapai, šis komunikācijas veids 
pamatojas tajās pašās vizuālās valodas struktūrās,  kuras pielieto vizuāli  plastiskajās 
mākslās, grafiskajā dizainā un citās vizuālās komunikācijas formās. Vizuālās valodas 
trīs galvenās daļas ir forma, krāsa, ideja.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: praktiski darbi, pētniecības darbi, teksta kopsavilkumi, u.c.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs  praktiski  pielietot  zināšanas  saistībā  ar  kursa  tematiem,  parādot 

sistemātisku  un  kritisku  izpratni  par  kursā  aplūkotajām  teorijām  un  to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs - Forma un telpa
- Kompozīcija
- Drukas izkārtojuma pamati
- Zīmējuma pielietošana
- Fotogrāfijas pielietošana
- Krāsa
- Burti
- Ideju vizualizācija un uzkrāšana
- Attēla apstrāde
- Maketēšana
- Iespieddarbi

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi. 
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa 

aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai 

praktisko nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto 



rakstisks pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem.
– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem 

jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un 

akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas 

studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.

Gala pārbaudījums Eksāmens - skate

Gala vērtējumu veido Vizuālie praktiskie darbi un teorētiskais pamatojums– 30%
Dalība semināros un nodarbībās – 20%
Noslēguma (eksāmena) darbs – 50%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un 
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Baldwin J., Roberts L., Visual Communication. – AVA Publishing SA, 2006
2. Kundziņš M. (2004). Dabas formu estētika
3. Пырх Β. (2005). Ρеклама Дизайн Графика

Papildu literatūra 1. Ambrose G., Harris P. This End Up: Original Approaches to Packaging 
Design. - RotoVision, 2003.

2. Carter D.E., The New Big Book of Color. –Collins Design, 2006.
3. Day A. Designers' Handbook of Logos and Symbols. – RC Publications, Inc., 

1998.
4. Dorian M., Farelly L. Business Cards. The Art of Saying Hello. – Laurence 

King Publishing, 2004.
5. Dowdy C. Beyond Logos, - RotoVision, 2006.
6. Fishel C. The Power of Paper in Graphic Design.-Rockport Publishers, 2002.
7. Hembree R. The Complete Graphic Designer. - Rockport Publishers, 2006.
8. Herrmann. L. Letterhead & Logo Design 3. – Rockport Publishers, Inc., 1994.
9. Kaye J.R., Color. - Rockport Publishers, 1998.
10. Livingston A.&I. Graphic Design+Designers.- Thames&Hudson, 1993.
11. Mendoza E. Shopping Bag Design 2.- Rockport Publishers, 1996.
12. Műller-Brockmann J. & S. History of the Poster. – Phaidon, 2004.
13. Olinss V., Par zīmolu. – R: Neputns, 2005.
14. Raits M. Digitālā fotogrāfija. – Zvaigzne ABC, 2006.
15. Vartanian I. Typographics. –RotoVision, 2003.



Vidzemes Augstskola
Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma „Mediju studijas un žurnālistika”

KONFLIKTU VADĪBA

Studiju kursa autors Agita Šmitiņa

Studiju kursa veids B daļa (ierobežotās izvēles studiju kurss)

Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna un nepilna laika studijas

Studiju kursa līmenis Bakalaura

Studiju gads, semestris PL – 4.studiju gads, NL – 5.studiju gads

Studiju valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt Sociālo psiholoģiju. 

Studiju kursa anotācija Sniegt  zināšanas  par  konfliktoloģijas  vietu  sociālajā  un  organizāciju  psiholoģijā; 
palīdzēt apzināt un izvērtēt gan iekšējo, gan ārējo konfliktu tipiskākos cēloņus, kā arī 
analizēt  galvenos  konfliktu  risināšanas  veidus.  Veidot  prasmes  un  iemaņas 
konstruktīvi risināt konfliktus gan darba vidē, gan personiskajās attiecībās palielināt 
izpratni  par  starpniecības  un  sarunu  lomu  konfliktu  risināšanā  Veidot  efektīvas 
sadarbības  modeli  konfliktu  situācijās  organizācijās,  kā  arī  paaugstināt  studentu 
savstarpējās komunikācijas iemaņas. 

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, literatūras pārskati, sagatavots un analizēts 
gadījums, kā arī novadīts seminārs par kādu no kursa tēmām

Studiju rezultāti 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.

Studiju kursa saturs − Konfliktoloģijas  būtība,  tās  vieta  sociālajā,  saskarsmes  un  organizāciju 
psiholoģijā. Konfliktoloģija kā zinātne.

− Agresija kā sociāls fenomens.
− Iekšējie konflikti, lēmuma pieņemšanas individuālie faktori.
− Galvenie konfliktu veidi un cēloņi organizācijā un personiskajās attiecībās.
− Konfliktu izpētes un diagnostikas metodes.
− Starppersonu un starppgrupu konflikti organizācijā. Konfliktu fāzes. Konfliktu 

saistība ar stresu, emocijām. Emocionālā inteliģence.
− Konfliktu  novēršana  darba  vidē.  Komunikācijas  pamatprasmes  konfliktu 

risināšanā. Mobings kā psiholoģisks terors darba vietā.
− Konstruktīva  konfliktu  risināšana  un  vadība.  Efektīva  sadarbības  modeļa 

izstrāde. Sadarbība ar “grūtajiem”, agresīvajiem partneriem.
− Starpniecība konfliktos. Trešās puses loma konfliktu spriedzes mazināšanā.
− Lēmumu  pieņemšana  grupā.  Līdera  un  vadītāja  ietekme  uz  konfliktu 

risināšanu. Komunikācijas un informācijas loma konfliktos.
− Pārmaiņas un to ietekme uz organizāciju, pretestība pārmaiņām.



Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā  jāsagatavo  un  norādītajos  termiņos  jāiesniedz  visi  patstāvīgie  darbi. 
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.

– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās nodarbības 
iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 

gan veicot gadījumu analīzi. 
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eksāmens

Gala vērtējumu veido 1. Eksāmena  darba  (teorija)  –  50%  (gala  vērtējums  tiek  izlikts  tikai  tad,  ja 
eksāmenadarba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

2. Dalība un uzstāšanās semināros, literatūras pārskats – 50%

Studiju kursa 
literatūra 

1.  Deutsch, M.,  Coleman, P. (2000). The Handbook of Conflict Resolution: 
Theory and Practice. Jossey-Bass.
2. Mayer, B,  Mayer, B.S. (2000). The Dynamics of Conflict Resolution: 
A Practitioner's Guide. Jossey-Bass.
3. Mirimanova M.S. (2003) Konfliktologija. Moskva: Academia
4. Omārova, S.   (1997). Cilvēks runā ar grupu. Rīga: Kamene. 
5. Reņģe, V. (2003). Organizāciju psiholoģija. Rīga: Kamene. 
6. Скот, Дж.  (1991). Способы разрешения конфликтов. Киеv 
7. Vecchio R.(1995). Organizational behavior. Orlando:The Dryden Press

Papildu literatūra 1. Andrews,  P.H,  Hershchel,  R.T.  (1996).  Organizational  Communication. 
Boston: Houghton Mifflin Company.

2. Barker, L.L, Wahlers, K.J, Watson, K.W. (2001). Groups in process(6th ed). 
Massachusetts: Allyn&Bacon.

3. Bergmane, I. (2000). Konflikti un izvairīšanās no tiem darba vietā. Kapitāls. 
Nr. 1,  38-41 

4. Fēlavs, G.E. (2003). Konflikti darbā. Balta eko. 
5. Pikeringa, P. (2003). Strīdi, nesaskaņas, konflikti. Rīga. 
6.  Ursiny, T. (2003). Coward's Guide to Conflict: Empowering Solutions for 

Those  Who  Would  Rather  Run  Than  Fight.  Sourcebooks  Trade, 
http://www.amazon.com

7. Weeks,  D. (1994).  The  Eight  Essential  Steps  to  Conflict  Resolution: 
Preserving Relationships at Work, at Home, and in the Community. Putnam 
Pub Group.

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Weeks%2C%20Dudley/103-5561987-7214200
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Ursiny%2C%20Tim/103-5561987-7214200
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Mayer%2C%20Bernard%20S./103-5561987-7214200
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Mayer%2C%20Bernard/103-5561987-7214200
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Mayer%2C%20Bernard/103-5561987-7214200
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Peter%20T.%20Coleman/103-5561987-7214200
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Morton%20Deutsch/103-5561987-7214200
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Morton%20Deutsch/103-5561987-7214200


Pielikums Nr.8

Par augstākās izglītības programmas
 apgūšanu izsniedzamā dokumenta un tā

pielikuma paraugs



PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA

Sērija PD G
Nr. _____

Ar Vidzemes Augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmas 
„Mediju studijas un žurnālistika” Valsts 

pārbaudījuma komisijas
20___. gada ___. jūnija  lēmumu Nr.______

Vārds Uzvārds
personas kods XXXXXX-XXXXX

ieguvis

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU
mediju studijās

un

žurnālista
kvalifikāciju

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās
 kvalifikācijas līmenim

Z.v.

Rektore                                                                             Vija Daukšte

Valsts pārbaudījumu
komisijas priekšsēdētājs

Valmierā, 20__. gada __. __________
Reģistrācijas Nr. ________



Nav diploma numurs













Pārējie akreditācijai nepieciešamie dokumenti un to saņemšanas iespējas

Dokuments Atrašanās vieta Saņemšanas iespējas

Līgumi ar augstskolām Personāla un lietvedības 
daļa, Cēsu 4

Personāla un lietvedības 
daļas vadītāja

Studiju kursu apraksti un studiju kursu 
kalendārie apraksti

ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Nodarbību saraksti Studiju daļa, Cēsu 4
ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Studiju daļas vadītāja; 
Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Studentu saraksti ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Docētāju CV un informācija par docētāju 
zinātnisko un profesionālo darbu

ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Docētāju slodžu lapas ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists,
Personāla daļas vadītāja

Docētāju kopsapulču protokoli ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Diplomdarbi, gada projekti, diplomdarbu 
recenzijas, diplomdarbu un gada projektu 
nolikumi

ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Prakšu atskaites, prakšu vietu saraksti, 
atsauksmes no prakses vietām, prakšu 
nolikumi

ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Līgumi ar prakses vietām Studiju daļa, Cēsu 4 Studiju daļas vadītāja

Studentu aptauju rezultāti, studiju kursu 
apraujas anketas paraugs

ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Dokumentācija par sadarbību ar 
absolventiem un darba devējiem

Attīstības  daļa, Cēsu 4 Attīstības daļas vadītājs

Metodiskie norādījumi ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Akadēmiskās vadlīnijas docētājiem ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists



Ar studiju procesu saistītie nolikumi (Studiju 
nolikums, Apelācijas nolikums, 
Akadēmiskās ētikas nolikums, valsts 
pārbaudījumu aizstāvēšanas kārtība u.c.)

ViA iekštīkls, Studiju daļa 
Cēsu 4

box.va.lv, punkts.va.lv

Profesijas standarts ViA Sociālo zinātņu 
fakultāte, Tērbatas 10

Programmas direktors, 
Fakultātes vecākais 
speciālists

Studiju mobilitātes programmu saraksts Starptautiskās sadarbības 
daļa, Cēsu 4

Starptautiskas sadarbības 
daļas vadītāja

Ziņas par noslēgtajiem līgumiem un 
līdzdalību projektos un programmās 

Attīstības  daļa, Cēsu 4 Attīstības  daļas vadītājs
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