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1. TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS
MĒRĶI UN UZDEVUMI

Vidzemes Augstskolas „Tūrisma organizācijas un vadības” studiju programmu 2005.gada
14.decembrī akreditācijas komisija akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas lapa Nr.033.918,14.12.2005). Eksperts Dr.oec. Juris Brencis ziņojumā 2005.gada 12.decembrī atzinīgi
novērtējis programmā veiktos uzlabojumus, ziņojumā nebija norādīts, ka programmā būtu
konstatēti trūkumi, kas jānovērš. Absolvējot „Tūrisma organizācijas un vadības” studiju
programmu tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā un tūrisma nozares
uzņēmuma vadītāja kvalifikācija (LR profesiju klasifikatora kods Nr.1229 08). Sakarā ar
izmaiņām LR profesiju klasifikatorā (MK noteikumi nr. 461), 2010./2011.ak.gadā tika veikta
programmas izvērtēšana un tika novērtēts, ka programmas saturs ir atbilstošs, lai Tūrisma
organizācijas un vadības programmas absolventiem piešķirtu tūrisma un atpūtas organizācijas
vadītāja kvalifikāciju (LR profesiju klasifikatora kods Nr.1431 08). Studiju programmas
direktore turpina strādāt starpaugstskolu un nozares pārstāvju darba grupā pie profesionālajai
kvalifikācijai atbilstoša, detalizēta kompetenču modeļa izveides. Darba grupa plāno darbu
pabeigt līdz 2011./2012.ak.gada beigām.
Sekmīgi pabeigta „Tūrisma organizācijas un vadības” programma dod iespēju tālākai
izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs maģistrantūras programmās. Vidzemes Augstskolas Tūrisma
un viesmīlības vadības fakultātē tiek īstenota akreditēta maģistrantūras programma “Tūrisma
stratēģiskā vadība”, kas saturiski ir tiešs studiju programmas “Tūrisma organizācija un vadība”
turpinājums.
„Tūrisma organizācijas un vadības” programma tiek īstenota pilna un nepilna laika studiju
formā.
Profesionālās bakalaura programmas „Tūrisma organizācija un vadība” galvenais īstenošanas
mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus tūrisma un viesmīlības nozarei, lai veicinātu
ilgtspējīgu nozares un teritoriju attīstību.
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes pasniedzēji aktīvi iesaistās ne vien studentu, bet
arī absolventu un citu nozares profesionāļu konsultēšanā, tālākizglītošanā un informēšanā par
jaunāko tūrisma un organizāciju vadības pētījumu rezultātiem.
„Tūrisma organizācijas un vadības” programmas uzdevumi ir:
1. nodrošināt starpdisciplināru, ar tūrisma nozari saistītu mūsdienīgu zināšanu un prasmju
apguvi,
2. radīt personības holistisku attīstību veicinošu vidi,
3. veicināt studējošo integrāciju tūrisma nozares organizācijās,
4. veicināt pētījumu rezultātu apspriešanu profesionālajās organizācijās un ieviešanu nozarē.
Jaunajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām ir jānodrošina, ka „Tūrisma
organizācijas un vadības” programmas absolvents:
1.Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un
risināt problēmas tūrisma un viesmīlības nozarē un tūrisma un viesmīlības organizāciju
vadībā.
2.Izprot un ievēro profesionālo ētiku. Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi,
tuvākā un tālākā nākotnē, uz organizāciju, sabiedrību, dabas vidi, kultūras mantojumu. Spēj
piedalīties tūrisma jomas attīstībā, demonstrējot globālu redzējumu, lēmumu, rīcību un
procesu savstarpējo saišu un savstarpējo atkarību apzināšanos.
3.Spēj parādīt tūrisma un viesmīlības nozarei un organizāciju vadīšanai raksturīgās pamata
un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst
tūrisma nozares un organizāciju vadības augstāko sasniegumu līmenim.
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4.Spēj parādīt tūrisma un organizāciju vadības jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni.
5.Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu un
pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus
tūrisma un viesmīlības nozarē un organizāciju vadībā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt
par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
6.Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un attīstību, virzīt savu un padoto tālāku
mācīšanos un personisko un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu
risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot
citu cilvēku darbu, pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus, pēc
iespējas, visām iesaistītajām pusēm izdevīgus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Programmas uzdevumu sasniegšana regulāri tiek kontrolēta, novērtējot studentu zināšanas un
prasmes studiju kursos, praksēs un pētniecības darbu izstrādes gaitā, kā arī ņemot vērā studentu
vērtējumus par studiju kursu īstenošanu, absolventu, nozares profesionāļu, valsts pārbaudījumu
komisijas, darba devēju atsauksmes un rekomendācijas. Rezultāti tiek apkopoti un analizēti
Tūrisma un viesmīlības vadības kopsapulcē, kā arī izmantoti studiju programmas regulārā
pilnveidošanā. 2011.gada 19.aprīlī notika Radošā darbnīca Tūrisma organizācijas un vadības
programmas attīstībai, kurā piedalījās programmas docētāji. Semināra ietvaros notika padziļināta
programmas satura analīze, tūrisma nozares tendenču analīze, diskusijas un tika izstrādāti
priekšlikumi turpmākai studiju programmas pilnveidošanai.
Īstenojot „Tūrisma organizācijas un vadības” programmu, tiek veicināta studējošo,
pasniedzēju un nozares profesionāļu personības attīstība, kas rosina demokrātiskas sabiedrības
attīstību un nodrošina kompetentus speciālistus tūrisma un viesmīlības nozarei. Studiju
programmas īstenošanā iesaistīto pasniedzēju un studentu veiktie pētījumi veicina zinātnes
attīstību. Tiek rosināta un sekmēta pētījumu rezultātu izmantošana nozarē, kas veicina tūrisma un
ar to saistīto jomu attīstību un uzlabo Latvijas konkurētspēju globālajā tūrisma tirgū.
„Tūrisma organizācijas un vadības” programmas realizācija nodrošina Vidzemes
Augstskolas misijas īstenošanu. Vidzemes Augstskolas misija ir sniegt mūsdienu zinātnes
prasībām atbilstošu konkurētspējīgu augstāko izglītību, nodrošināt zinātnes un pētniecības
integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā, tā sekmējot Vidzemes reģiona
attīstību. Ilggadīgā un mērķtiecīgā tūrisma studiju un pētniecības attīstīšana Vidzemes
Augstskolā, veicina tūrisma nozares attīstību ne vien Vidzemē, bet arī Latvijā kopumā un arī
ārvalstīs. Vidzemes Augstskola attīstās kā inovatīvs reģionāls akadēmiskās un profesionālas
augstākās izglītības un pētniecības centrs.
2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju programmas organizācijā ir ievēroti šādi principi:
•

pēctecība un secīgums, atbilstoši studiju disciplīnu loģikai un savstarpējai saiknei –
pirmajos studiju gados tiek apgūti zinību pamati (Ievads tūrismā, Ievads uzņēmējdarbībā,
Ceļotāju psiholoģija un motivācija). Zināšanas tiek padziļinātas, paplašinātas un
diferencētas vēlākajos studiju gados (Biznesa plāns, Tūrisma produkts, Tūrisma
mārketings, Finanšu vadības pamati) un nostiprinātas praksē un studentu patstāvīgajā
pētnieciskā darbā.
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•

•

pamata un profesionālās specializācijas studiju kursu saskaņotība - studiju
programmas pamata kursos apgūtās teorētiskās zināšanas tiek padziļinātas un izvērsti
apgūtas izvēlētās specializācijas kursos, piemēram, kursu Tūrisma mārketings papildina
kurss Tūrisma produkta veicināšana, Tūrisms un vide papildina Ekotūrisms un ilgtspējīgs
tūrisms utt.
teorijas un prakses sasaiste – kursu ietvaros tiek organizētas tematiskas ekskursijas uz
tūrisma uzņēmumiem, Viesmīlības kursu papildina prakse viesmīlības servisā, 7.semestrī
ir noteikta 8 nedēļu pētnieciskā (pirmsdiploma) prakse.

Studiju process tiek organizēts atbilstoši Vidzemes Augstskolas un Tūrisma un viesmīlības
vadības fakultātes normatīvajiem dokumentiem:
- „Tūrisma organizācijas un vadības” studiju programmai;
- „Tūrisma organizācijas un vadības” studiju kursu programmām;
- Vidzemes Augstskolas studiju gada plānam;
- „Tūrisma organizācijas un vadības” programmas nodarbību grafikam;
- Vidzemes Augstskolas Studiju nolikumam;
- Nolikumam par studējošo akadēmiskās ētikas ievērošanu Vidzemes Augstskolā;
- „Tūrisma organizācijas un vadības” programmas prakšu nolikumiem;
- Metodiskiem noteikumiem gada projektu un bakalaura darbu izstrādāšanā un
aizstāvēšanā.
Normatīvie dokumenti studentiem ir pieejami elektroniskajā vidē e-punkts, iekštīkls,
Studentu rokasgrāmatā vai ar tiem var iepazīties pie Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes
vecākās speciālistes, studiju programmas direktores vai augstskolas administrācijā. Ar studiju
kursu aprakstiem studentus iepazīstina docētājs pirmajā kursa nodarbībā.
Atbilstoši Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas 2007.gada 11.jūlija
lēmumam Vidzemes Augstskolas profesionālās augstākās studiju programmas “Tūrisma
organizācija un vadība” pilna laika studijas ir 4 akadēmiskie gadi (programmas īstenošana 3,5
kalendārajos gados), nepilna laika studijas ir 5 akadēmiskie gadi (programmas īstenošana 4,5
kalendārajos gados). Studiju apjoms ir 160 kredītpunkti (studiju plānus skatīt pielikumā nr.3).
(Pamatojums: 2007.gada11.jūlija Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas sēdes
protokols nr.219 un 2007.gada 6.jūlija Vidzemes Augstskolas Senāta lēmums).
Prakses, atbilstoši tūrisma un viesmīlības nozares izteiktajai sezonalitātei, notiek vasarā.
Pilna laika studijās prakses notiek pēc 4., 6.semestra, un iegūtie kredītpunkti tiek ieskaitīti 7.
semestrī. Nepilna laikam studijās prakses notiek pēc 3., 5., 7.semestra, un iegūtie kredītpunkti
tiek ieskaitīti 8. semestrī.
3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
Apgūstot TOV studiju programmu, jāiegūst 160 kredītpunkti (KP). TOV programmas
struktūru veido:
1. Obligāti apgūstamā daļa, kuras īpatsvars sastāda 85% no studiju apjoma, kurā ietverta
obligātā studiju prakse (16,25% studiju apjoma) un studentu patstāvīgais pētnieciskais
darbs (12,5 % no studiju kopapjoma). Studiju kursu apguve ir organizēta pa studiju
gadiem loģiski pēctecīgā secībā.
2. Profesionālās izvēles daļa, kuras apjoms ir 11,25%. Profesionālās izvēles kursi tiek
organizēti un piedāvāti studentiem atbilstoši darba tirgus mainīgajām prasībām un
aktuālajām tendencēm nozarē.
3. Brīvās izvēles daļā, kuras apjoms ir 3,75%. Brīvās izvēles kursi tiek piedāvāti sadarbībā
ar citām studiju programmām, kas ļauj studentiem pastiprināt starpdisciplināru
redzējumu.
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1.tabula.Studiju programmas daļu īpatsvars TOV programmā
Vispārizglītojošie kursi (A daļa)
Nozares teorētiskie pamatkursi ( A daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
• Nozares profesionālās specializācijas kursi (A
daļa)
• Izvēles nozares profesionālās specializācijas
kursi (B daļa)
• Zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde
Brīvās izvēles kursi (C daļa)
Prakse
Valsts pārbaudījums (bakalaura darba izstrāde)
Kopā

kredītpunkti
20
38
58
32

%
12,5
23,75
36,25
20

18

11,25

8
6
26
12
160

5
3,75
16.25
7.5
100%

„Tūrisma organizācijas un vadības” studiju programmas satura dalījumu skatīt pielikumā
nr.1. Studiju programmas saturu veido kursi, kuru apjoms ir 2, 3 vai 4 KP. Katru studiju gadu
veido 7-12 kursi (atkarībā no studiju formas), prakses (viesmīlības servisā, rezervēšanas
sistēmās, mācību prakse, prakse uzņēmumā) un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā
students izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.
Studiju programmas saturs regulāri tiek pilnveidots, atbilstoši jaunākajām attīstības
tendencēm tūrisma nozarē, ekspertu, darba devēju un absolventu ieteikumiem.
4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana
Zināšanu pārbaudes formas ir mutiskas un rakstveida, zināšanu novērtēšanai tiek lietota
desmit ballu sistēma. Pasniedzēji arī mutiski vai rakstiski sniedz plašāku komentāru par studenta
izstrādātā darba stiprajām un vājajām pusēm, pilnveidošanas iespējām. Katrā kursā ir izstrādāti
vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā
students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu/ieskaiti.
Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz
pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem studenta darbiem katrā kursā, lai veicinātu
regulāru un sistemātisku zināšanu apguvi un programmas uzdevumu sasniegšanu. „Tūrisma
organizācijas un vadības” programmā students ieskaiti vai eksāmenu kārto pēc attiecīgā kursa
beigām. Vērtēšanas sistēma ir katra kursa izvērstā kursa apraksta sastāvdaļa, kuru docētājs
studentam izsniedz pirmās nodarbības laikā. Gala vērtējums, kurš ierakstīts pārbaudījuma
protokolā, docētājam ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc studiju kursa noslēguma un ne vēlāk kā
līdz pēdējai semestra dienai jāievada LAIS sistēmā un izprintēts protokols jānodod vecākajai
speciālistei.
Studentu sekmju rezultāti tiek apkopoti un tiek analizēti Tūrisma un viesmīlības vadības
fakultātes akadēmiskā personāla kopsapulcēs vismaz reizi semestrī. Sekmju rezultāti tiek ņemti
vērā pie studentu rotācijas budžeta vietās, studentu mobilitātes programmu kandidātu atlasē.
Gada projektu un bakalaura darbu vērtēšana
2010./2011.ak.g. saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” Valsts pārbaudījumu (bakalaura darbu)
aizstāvēšanas komisijā piedalījās tūrisma nozares profesionāļi. Bakalaura darbu aizstāvēšanas
komisiju pārstāvēja:
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Mārtiņš Malcenieks - (Valsts pārbaudījuma komisijas vadītājs) Aktīvā tūrisma centra “Eži”
izpilddirektors;
Inese Šīrava – (Valsts pārbaudījuma komisijas vadītāja vietniece) Tūrisma attīstības valsts
aģentūras Stratēģiskās plānošanas vadītāja
Raitis Sijāts - Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA "Mārtiņš VR" valdes
priekšsēdētājs;
Aivars Mackevičs - Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors;
Ronalds Pētersons – „Kalamaki Travel " pārdošanas un rezervāciju daļas vadītājs:
Jānis Naglis - Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas priekšsēdētājs; Islande Hotels direktors:
Inese Kazuša - Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
Judīte Martinsone - Latvijas Profesionālo gidu asociācijas valdes locekle;
Santa Vizma – Tūrisma aģentūras “Viva la Tour” direktore;
Jānis Jenzis - restorāna „Ostas skati” valdes priekšsēdētājs;
Valērijs Seilis - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktors;
Andris Klepers - Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektors,
bakalaura programmas „Tūristu gids” direktors;
Tālis Vigo Pumpuriņš – Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes
docents, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja galvenais speciālists zinātniski pētnieciskajā darbā.
Nozares profesionāļi un tūrisma politikas veidotāji augsti novērtēja daudzu TOV
programmas studentu bakalaura darbus, kā arī bakalaura darbu aizstāvēšanas organizāciju.
Bakalaura darbu un gada projektu aizstāvēšanā notiek profesionāla diskusija un pieredzes
apmaiņa starp nozares ekspertiem, pasniedzējiem un studentiem. Valsts pārbaudes komisijas
priekšsēdētāja atsauksmi skatīt pielikumā nr.4.
Bakalaura darbu galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums - 50%, recenzenta
vērtējums - 30 %, darba vadītāja vērtējums - 20%.
Gada projektus vērtē komisija, vismaz trīs pasniedzēju sastāvā. Gada projekta aizstāvēšanā
piedalās darba vadītājs un recenzents.
Bakalaura darbu un gada projektu vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji: A kritērijs 10% –
tēmas aktualitāte un izvēlētās tēmas izvēles pamatojums darba ievadā, B kritērijs 25% – pētāmās
problēmas skaidrība; darba struktūras pieteikums ievadā un paša darba izklāstā; problēmas
analīzei izvēlēto teoriju piemērotība; izvēlētas metodes atbilstība darba specifikai, C kritērijs
35% – rezultātu analīze un interpretācija, tās rezumējums loģiskos slēdzienos un secinājumos, D
kritērijs 10% – darba noformējums (literatūras saraksts, atsauces, tabulas u.c.) darba valoda
(valodas stils un domu skaidrība), E kritērijs 20% – uzstāšanās, spēja iepazīstināt ar savu darbu
loģiskā un secīga veidā, uzskate, atbildes uz jautājumiem. Katrs kritērijs tiek izvērtēts 10 ballu
sistēmā.
Gada projektu un bakalaura darbu 2010./2011.ak.g. izstrādātās tēmas skatīt pielikumā nr.5.
5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
„Tūrisma organizācijas un vadības” programma tiek realizēta pilna laika un nepilna laika
studiju formā.
„Tūrisma organizācijas un vadības” programmas studiju plānā norādīto kursu apguve pilna
laika studentiem notiek lekcijās, semināros, diskusijās, grupu darbos, lietišķajās spēlēs,
praktiskajās nodarbībās. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un
pētniecisko darbu: literatūras studijām, referātu, kursa darbu, gada projektu izstrādi. Grupu
nodarbībās studenti attīsta sadarbības prasmes, spēju diskutēt – uzklausīt un izprast citu viedokli
un argumentēti aizstāvēt savu viedokli, māku prezentēt ziņojumu, pilnveidot runas kultūru.
Lekciju un semināru vai grupu nodarbību attiecība pilna laika studentiem lielākajā daļā
kursu ir 50 % : 50 %. Studiju procesa nodrošināšanai un nodarbībās regulāri un aktīvi tiek
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izmantoti mūsdienīgi informācijas tehnoloģiju risinājumi – interaktīvais nodarbību saraksts,
epasts, Google Dokumenti, augstskolas intraneta vide – https://iekstikls.va.lv/, http://punkts.va.lv
(tiek izmantota Doceos vide, kas ar ESF projekta atbalstu tika adaptēta augstskolas vajadzībām
un iztulkota latviešu valodā un projekta ietvaros pasniedzēji izgāja apmācības kursus darbam
Doceos vidē). Lekcijās pasniedzēji izmanto uzskates materiālus Power Point prezentāciju veidā,
audio un video failus. Grupu darbu tapšanas gaitā diskusijas notiek ne vien klātienē, bet arī e –
vidē izmantojot http://punkts.va.lv un SKYPE. Pasniedzēji sniedz konsultācijas gan klātienē,
saskaņā ar konsultāciju grafiku ik nedēļu, gan izmantojot SKYPE, kas ļauj uzturēt aktīvu
komunikāciju arī ar studentiem, kas atrodas apmaiņas studijās ārzemēs un izstrādā gada
projektus. Studentam atrodoties ārzemēs arī gada projektu aizstāvēšana notiek izmantojot
SKYPE iespējas.
Vairāku kursu ietvaros tiek izstrādāts kursa projekts (grupas izstrādāts pētījums) un rīkotas
ārpusauditoriju nodarbības – pieredzes apmaiņa tūrisma un viesmīlības nozares organizācijās.
Galvenā nepilna laika klātienes nodarbību forma ir lekcija, kur kontaktstundu skaits - uz 1
KP ir 5 akadēmiskās stundas(izņemot svešvalodas). Docētāji lekcijas ietvaros iekļauj diskusijas,
nelielus praktiskos darbus un kontroldarbus, kā arī vienas dienas pieredzes apmaiņas vizītes
tūrisma uzņēmumos, tūrisma objektos. Nepilna laika studijās lielāko studiju laika īpatsvaru
aizņem patstāvīgās studijas, kā arī grupu diskusijas, studiju darbu izstrāde, pārbaudījumu
kārtošana un konsultācijas ar pasniedzējiem klātienē un e-vidē: http://punkts.va.lv, SKYPE.
Studiju nodarbību grafiku pilna un nepilna laika studentiem izstrādā „Tūrisma
organizācijas un vadības” studiju programmas direktore, sadarbojoties ar Tūrisma un viesmīlības
vadības fakultātes vecāko speciālisti, bet auditoriju plānojums tiek saskaņots ar ViA
Pakalpojumu departamentu.
„Tūrisma organizācijas un vadības” studiju programmas prakses atbilstoši tūrisma
nozares specifikai tiek plānotas aktīvās tūrisma sezonas laikā.
Studentu prakses uzņēmumā īstenošanai notiek aktīva sadarbība ar darba devējiem. Darba
devēji regulāri iesūta piedāvājumus par brīvajām prakses vietām organizācijās. Nereti prakses
vietu piedāvājums Latvijā un ārvalstīs „Tūrisma organizācijas un vadības” programmas
studentiem pārsniedz studentu skaitu, kam nepieciešams iziet praksi. Bieži studenti prakses laikā
nodibina profesionālus kontaktus un prakses vieta kļūst par nākamo darba vietu nozarē.
„Tūrisma organizācijas un vadības” programmas studenti praktizējas dažādās tūrisma un
viesmīlības nozares organizācijās. Netiek ierobežota studenta vēlme pašam par prakses vietu
izvēlēties tūrisma uzņēmumu, studiju programmas direktore un Studiju, zinātņu un starptautiskās
sadarbības departamenta darbinieki palīdz studentam atrast kontaktus ar vēlamo organizāciju, ja
tas ir nepieciešams.
Pirms prakses uzsākšanas tiek saskaņoti prakses laikā veicamie uzdevumi un pienākumi.
Pēc prakses students sagatavo rakstisku prakses atskaiti un pašnovērtējumu par prakses laikā
paveikto, kurai pievieno prakses devēja vērtējuma anketu par praktikantu darbu. Prakse tiek
aizstāvēta, publiski uzstājoties ar ziņojumu, kuru vērtē fakultātes docētāji. Par praksi students
saņem vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts.
Studentu darbs prakses vietās tiek novērtēts pozitīvi. Uzņēmumu vadītāji visbiežāk pozitīvi
vērtē studentu labās svešvalodu prasmes, pozitīvo attieksme pret darbu un pienākumiem, labas
komunikācijas spējas, aktuālās zināšanas par tendencēm un procesiem tūrisma nozarē.
Mācību prakses-ekskursijas ik gadu tiek organizētas pavasara semestrī. To mērķis ir
studentu praktisko prasmju pilnveidošana tūrisma pasākumu, galvenokārt ceļojuma plānošanā,
organizēšanā un vadīšanā. Studentam pēc mācību prakses jāsniedz prakses izvērtējums. Prakse
tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta. Mācību praksei piešķirtie līdzekļi 2010./2011.ak.g. – Ls
450 uz vienu mācību prakses grupu. 2010./2011.ak.g. mācību prakse-ekskursija tika organizēta
pilna laika studentiem 2. un 3.kursā un nepilna laika studentiem 2., 3., 4. un 5.kursā.
Pozitīvi vērtējama studentu pašiniciatīva moderno tehnoloģiju izmantošanā mācību
ekskursijas atskaites sagatavošanai – nepilna laika studentu kvalitatīvi izveidotais videosižets par
mācību ekskursiju (http://www.youtube.com/watch?v=Zr7AQ-9st8I).
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Jau otro gadu studentiem bija iespēja plānot, organizēt un vadīt mācību ekskursiju ārzemēs.
Ar Nordplus atbalstu tika gūts 5000 eiro finansējums un 2010. gada 10.–15. maijā 17 studenti
veica mācību praksi Tamperē, Savonlinnā, Seimaa ezeru rajonā. Studenti augstu vērtēja iespēju
iepazīties ar Somijas tūroperatora darbību, vides izglītības organizācijas dažādību, tūrisma
klāstera darbību un pašiem iesaistīties TAVA pētījumos prioritārajos tūrisma tirgos. 2011. gadā
Nordplus projekta ietvaros tika piešķirts 9000 eiro finansējums un 2011.gada 8.-13.maijam 30
studenti veica mācību praksi Somijā. Saņemts apstiprinājums, ka Nordplus projekta ietvaros
piešķirts finansējums 9000 eiro arī mācību prakses uz ārvalstīm īstenošanai 2012.gadā.
Prakse viesmīlības servisā tiek organizēta 1. kursa studentiem, sadarbojoties un
izmantojot Valmieras 36.arodvidusskolas prakšu bāzi, piesaistot par prakses vadītājiem šīs
skolas mācībspēkus. Prakse sastāv no divām daļām: saimnieciskā dienesta un viesu
apkalpošanas. Tās mērķis ir studentu praktisko prasmju pilnveidošana viesmīlībā un viesu
apkalpošanā. Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.
Prakse rezervēšanas sistēmās pilna laika 2. kursa studentiem un nepilna laika 5. kursa
studentiem tiek īstenota, sadarbojoties un izmantojot uzņēmuma AMADEUS Latvija bāzi.
Prakses mērķis ir studentu praktisko prasmju pilnveidošana rezervēšanas sistēmās kā nozīmīgu
tūrisma industrijas pakalpojuma sastāvdaļu, galveno akcentu liekot uz populārāko globālās
izplatīšanas sistēmu Amadeus, dodot iespēju iegūt AMADEUS sertifikātu. Prakse tiek vērtēta kā
ieskaitīts vai neieskaitīts.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā, gada projektu un bakalaura darbu izstrāde
Studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas veicināšana tiek uzskatīta par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē. Gada
projektus 2010./2011. ak.g. izstrādāja pilna laika 2. un 3. kurss, nepilna laika 3.un 4. kurss.
2010./2011. ak. g. tika izstrādāti un aizstāvēti 99 gada projekti un 48 bakalaura darbi.
Mācībspēki rosina studentus izvēlēties aktuālas, praktiski īstenojamas tēmas. 2010./2011.
ak. g. izstrādātās pētniecisko darbu tēmas skatīt pielikumā nr.5.
Gada projektu un bakalaura darbu tēmas un darba vadītājus apstiprina Tūrisma un
viesmīlības vadības fakultātes akadēmiskā personāla kopsapulcē. Gada projektu un bakalaura
darbu recenzentus nozīmē „Tūrisma organizācijas un vadības” programmas direktore.
Kopš 2009.gada rudens gada projekti un bakalaura darbi tiek iesniegti gan elektroniski, gan
drukātā veidā. Darbu elektroniskā versija ļauj veiksmīgāk organizēt recenzēšanas un darbu
aizstāvēšanas procesu, ko atzinīgi novērtējusi arī Valsts pārbaudījuma komisija un docētāji.
Nākotnē tas ļaus operatīvāk ar pētījumu rezultātiem iepazīstināt nozares pārstāvjus. Gada
projektu un bakalauru darbu drukātās versijas, kuru vērtējums ir augstāks par 7 ballēm,
pieejamas ViA bibliotēkā, pārējie atrodas ViA arhīvā un ir pieejami lasīšanai uz vietas ar
administrācijas atļauju.
Savstarpēji sadarbojoties, docētāji studentus iesaista arī nozīmīgākos pētniecības darbos
tūrisma projektos (Baltijas vasaras skolas organizēšanā un aktivitātēs, ceļotāju aptaujas Latvijas
Zinātņu akadēmijas tūrisma pētījuma granta ietvaros, Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādņu
komentēšanā, TAVA pilotprojektā ”Par vienotas metodoloģijas izstrādi prioritāro eksporta tirgu
segmenta pētījumiem” Somijā un dažādos citos lietišķajos tūrisma pētījumos).
2011.gada 3.jūnijā četri Tūrisma organizācijas un vadības programmas studenti piedalījās
Biznesa Augstskolas „Turība” rīkotajā XII Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Jaunas
vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai". Rūdolfs Puķītis (Aktīvā tūrisma ētikas realizēšana un
tās iekļaušana tūrisma produkta saturā) ieguva 2.vietu, Anna Kupče (Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu izvērtējums ceļotājiem Cēsīs un Cēsu apkārtnē), Linda Ansone (Krustpunktu
velotīkla ieviešana Latvijā, Kuldīgas novadā) un Mairita Lazdiņa (Siguldas novada tūrisma
mārketinga aktivitāšu plāns Igaunijas tūristiem) ieguva veicināšanas balvas.
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6.STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas
Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
(Nr. 481., 20.11.2001.) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam.
Izstrādājot studiju programmu, ievērota Vidzemes Augstskolas Satversme un studijas regulējošie
normatīvie akti. 2010. gada maijā tika apstiprināts profesijas standarts tūrisma un atpūtas
organizācijas vadītāja kvalifikācijai (LR profesiju klasifikatora kods Nr.1431 08 (2010. gada 28.
maija MK noteikumi Nr.461). Studiju programmas saturs ir atbilstošs, lai studējošie apgūtu
Ministru kabineta noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” norādītās
zināšanas, prasmes un kompetences. „Tūrisma organizācijas un vadības” studiju programmas
saturs nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas tūrisma un atpūtas
organizācijas vadīšanai. Studiju programmas absolventi sekmīgi darbojas tūrisma un viesmīlības
nozarē gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Tūrisms ir viena no vadošajām nozarēm pasaulē. Pasaules ceļojumu un tūrisma padome
prognozē, ka 2018.gadā ieņēmumi no starptautiskā tūrisma veido 10,3% no kopējiem eksporta
ieņēmumiem.
2010. gadā Ministru Kabinets atzinis tūrismu par vienu no prioritārajām nozarēm, kas
būtiski var veicināt Latvijas eksporta potenciālu.
Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.-2015.gadam (kuras izstrādē un pilnveidošanā
iesaistījās arī ViA TVVF pasniedzēji – Ilgvars Ābols, Andris Klepers, Jānis Kalnačs, Juris
Smaļinskis) norādīts, ka, lai arī Latvijas tūrisma nozarei pašreiz ir virkne problēmu, bet tūrisma
satelītkonti liecina, ka pat tūrismam kopumā nelabvēlīgajos gados (2008. – 2009.) vērojama
labvēlīgas attīstības tendences vairākos tūrisma un ar tūrismu saistītajos sektoros.
Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010.-2015. gadam izvirzītie mērķi paredz: palielināt
tūristu īpatsvaru, kuri Latvijā uzturas ilgāk par trim diennaktīm, nodrošināt tūrisma nozares
ikgadēju pieaugumu par 5%, panākt, lai tūrisma īpatsvars Latvijas IKP sasniegtu 5% un lai
vietējā tūrisma pieauguma tempi būtu straujāki par ārējā tūrisma pieauguma tempiem.
Šos mērķus varēs īstenot, ja tiks izveidots pozitīvs Latvijas tēls, tiks paaugstināta tūrisma
pakalpojumu kvalitāte, attīstīts tūrisma produktu piedāvājums un veicināta sadarbība. Tāpēc
izšķiroša loma ir kompetentiem tūrisma nozares speciālistiem. „Tūrisma organizācijas un
vadības” studiju programma tiek regulāri pilnveidota un aktualizēta atbilstoši tūrisma attīstības
virzieniem, aktuālajām tendencēm starptautiskajā tūrismā, kā arī Latvijas situācijai un nākotnes
perspektīvām. Studiju programmas absolventi ir ieguvuši plašas starpdisciplināras zināšanas,
tāpēc pēc studiju beigšanas strādā gan Latvijā, gan ārvalstīs visdažādākajās, ar tūrisma nozari
saistītās organizācijās, kā arī veido veiksmīgus savus uzņēmumus, arī darbojas kā
pašnodarbinātie. Studiju programmas attīstība liecina, ka šī tendence saglabāsies.
Darba devēju viedoklis par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem
Studiju programmas direktore un docētāji uztur regulāru komunikāciju ar nozares
pārstāvjiem tiekoties klātienē profesionālajās asociācijās, nozares un projektu darba grupās,
Vidzemes Augstskolā. Regulāri tiek noskaidrots darba devēju un sadarbības partneru vērtējums
par absolventu konkurētspēju tūrisma biznesa vidē. Saņemtas pozitīvas atsauksmes par „Tūrisma
organizācijas un vadības” programmas absolventu profesionālo darbību un konkurētspēju gan kā
darba ņēmējiem, gan devējiem. Darba devēji un sadarbības partneri arī norāda uz kompetencēm,
kuras nepieciešams attīstīt vēl spēcīgāk. Ieteikumi regulāri tiek ņemti vērā, pilnveidojot
„Tūrisma organizācijas un vadības” programmas saturu. Darba tirgus un tūrisma nozare ir ļoti
dinamiska, tāpēc tiek prognozēts, ka arī turpmāk absolventi dinamiski mainīs darba vietas nozarē
(t.sk. rotācija uz citu valsti tā paša uzņēmuma ietvaros), daudzi absolventi pēc pieredzes gūšanas
kādā no tūrisma organizācijām izvēlas veidot savu uzņēmumu vai arī kļūst par
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pašnodarbinātajiem. Absolventi arī turpmāk strādās dažās tūrisma jomās Latvijā, Eiropā un citur
pasaulē.
7. STUDĒJOŠIE
Studentu skaits „Tūrisma organizācijas un vadības” programmā 2010./2011.ak.gadā
2010./2011. ak. g. „Tūrisma organizācijas un vadības” programmu apguva 154 pilna laika un
115 nepilna laika studenti.
3.tabula. Studējošo skaits TOV programmā (uz 17.09.2010.)
Kurss
Pilna laika studenti
Nepilna laika studenti
1.kurss
46
8
2.kurss
44
19
3.kurss
36
17
4.kurss
28
34
5.kurss
37
Kopā:
154
115
Imatrikulācijas noteikumi:
2010. gadā pilna laika studijās tika uzņemti 46 studenti: par budžeta līdzekļiem tika
uzņemti 9 studenti, par maksu - 37 studenti.
Vidzemes Augstskola bez konkursa par budžeta līdzekļiem „Tūrisma organizācijas un
vadības” programmā pilna laika studijās uzņem "Junior Achievement-Latvija" organizētā konkursa
"Gada labākais skolēns ekonomikā" uzvarētāju. Bez konkursa par budžeta līdzekļiem uzņem
Latvijas Republikas un starptautisko olimpiāžu 1.-3. vietu ieguvējus, E. Birznieka Jauno Ģeogrāfu
skolas 1.-3. vietas ieguvējus kopvērtējumā.
Uzsākot studijas nepilna laika formā, nav jākārto iestājpārbaudījumi, ir dokumentu
konkurss. Studentu ieskaitīšana „Tūrisma organizācijas un vadības” programmā notiek,
pretendentiem iesniedzot vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, kā arī noslēdzot studiju
līgumu. 2009. gadā studijas nepilna laika studiju formā uzsāka 24 studenti, 2010.gadā 15
studenti. Nepilna laika studijās ir vērojama tendence, ka samazinās uzņemto studentu skaits 1.
kursā – tas saistīts ar to, ka daļa no pieaugušajiem, kas uzreiz pēc vidusskolas nebija ieguvuši
augstāko izglītību, tagad to jau ir ieguvuši. Tāpat daudzi izvēlas vispirms iegūt pirmā līmeņa
augstāko izglītību kādā no Latvijas ar tūrisma un viesmīlības nozari saistītā koledžas programmā
un pēc tās apgūšanas izvēlas turpināt studijas Vidzemes Augstskolas „Tūrisma organizācijas un
vadības” programmas nepilna laika 3. kursā, otrā līmeņa augstākās izglītības iegūšanai.
Mainās arī nepilna laika studentu vecumstruktūra – arvien vairāk nepilna laika studentu
studijas ir uzsākuši uzreiz pēc vidējās izglītības iegūšanas vai drīz pēc tam. Tas skaidrojams ar
ekonomisko situāciju valstī un iedzīvotāju nepieciešamību apvienot studijas ar darbu, lai
nodrošinātu ienākumus.
2010. gadā reflektantiem stājoties Tūrisma organizācijas un vadības programmā, tika ņemti
vērā šādi rezultāti: centralizētā eksāmena rezultāts angļu valodā (30%), centralizētā eksāmena
rezultāts latviešu valodā un literatūrā (20%), vidējā atzīme atestātā (15%), vidējā atzīme algebrā,
ģeogrāfijā, biznesa ekonomiskajos pamatos un vēsturē (30%) un Latvijas Republikas skolēnu
zinātnisko darbu konkursu sasniegumi (1.-3. vieta) (5%) (skatīt pielikumu nr.9).
2010. gadā konkurss uz studijām par budžeta līdzekļiem bija 11,44 reflektanti uz vienu
studiju vietu, 9 studiju vietas par valsts budžeta līdzekļiem. (skatīt pielikumu nr.10.)
2009./2010. studiju gadā pilna laika studiju programmās tika eksmatrikulēti 16 studenti
(par 4 studentiem vairāk nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā), tajā pašā laikā atjaunojās studijām
8 studenti (no tiem 3 ”garajā” studiju programmā).
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Nepilna laika studijās 2009./2010. ak.g. tika eksmatrikulēti 21 students (par 25 mazāk nekā
iepriekšējā akadēmiskajā gadā). Atjaunojušies studijām 11 studenti.
2009./2010. ak. gadā TOV programmā studijām atjaunojušies 19 studenti (pilna laika 8,
nepilna laika – 11).
Absolventi
4.tabula. TOV programmas absolventu skaits
Gads
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Absolventu skaits
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas
19
24
18
20
24
22
24
24
28
20
27
19
41
18
50
24
31
17

Ar daudziem „Tūrisma organizācijas un vadības” programmas absolventiem saikne
saglabājas kā ar potenciālajiem prakšu vietu nodrošinātājiem, kā arī regulāri uzturot
profesionālus kontaktus, kas nodrošina aktuālu informāciju par notiekošo tūrisma nozarē.
Absolventi arī apmeklē Vidzemes Augstskolas rīkotos pasākumus.
Studējošo aptaujas un to analīze
Pēc katra studiju kursa Tūrisma viesmīlības un vadības fakultātes vecākā
speciāliste veic studentu anketēšanu, lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju kursa
organizāciju. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz studiju kursa
docēšanas stiprajām un vājajām vietām, kam pievērst papildus uzmanību. Aptaujas rezultāti tiek
apkopoti, ar tiem iepazīstas studiju programmas direktors un kursa docētājs. No 2011.gada arī
kursa docētājs brīvā formā sagatavo kursa norises un satura izvērtējumu, ar kuru tiek
iepazīstināti studenti. Kursa vērtējumi un ierosinājumi kursa pilnveidei tiek ņemti vērā nākamajā
reizē plānojot kursa norisi. Studiju programmas direktore uztur regulāru komunikāciju ar
studējošajiem un apspriež iespējas studiju procesa organizēšanas pilnveidošanai, kā arī pārrunā
studentu pieredzi dažādos studiju kursos, praksēs un izstrādājot individuālos pētījumus. Studentu
ieteikumi tiek izvērtēti un izmantoti studiju programmas pilnveidē. Piemēram, ņemot vērā
studentu ieteikumus tiek pilnveidots B daļas izvēles kursu tematiskais piedāvājums. Attīstot
sadarbību ar tūrisma uzņēmumiem, svarīgas ir studentu atsauksmes par prakšu vietām Latvijā un
ārzemēs.
Par dažādām norisēm TOV programmā un Tūrisma un viesmīlības vadība fakultātē
studenti tiek informēti informatīvajās sanāksmēs, kā arī ar e-pasta un e-punkta starpniecību. Tiek
īstenoti studentu ieteikumi par komunikācijas pilnveidošanai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.
TVVF studējošie aktīvi iesaistās Studentu valdes un TVVF Domes darbībā.

Absolventu aptaujas un to analīze
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Regulāri, reizi gadā, tiek veikta „Tūrisma organizācijas un vadības” programmas
absolventu aptauja. Tāpat studiju programmas direktore un docētāji turpina sadarbību ar
absolventiem. Lielākā daļa „Tūrisma organizācijas un vadības” programmas absolventu ir
nodarbināti privātajā sektorā, tomēr plaši pārstāvēts ir arī valsts un pašvaldību sektors.
Absolventu lielākajai daļai darbs ir saistīts ar tūrisma un viesmīlības nozari. Absolventi turpina
studijas maģistratūrā gan Vidzemes Augstskolā, gan citās Latvijas un Pasaules augstskolās.
Ekonomiskā krīze īslaicīgi negatīvi ietekmējusi absolventu nodarbinātību, tomēr absolventi
studijās iegūtās zināšanas un prasmes atzīst par atbilstošām darba tirgus prasībām, un
samazinoties darbaspēka pieprasījumam kādā no tūrisma sektoriem, atrod darbu citā tūrisma
virzienā vai arī uzsāk darbu starptautiskā tirgū. 2009.un 2010.gada absolventu aptaujas rezultāti
apkopoti pielikumā.

8.AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
„Tūrisma un organizācijas vadības” studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls
ir augsti kvalificēts un kompetents, tādejādi tiek nodrošināta studējošiem nepieciešamo
pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguve. „Tūrisma organizācijas
un vadības” programmas īstenošanā 2010./2011.ak.g. pamatdarbā strādāja 13 Tūrisma un
viesmīlības vadības fakultātes docētāji. Trijiem docētājiem ir doktora grāds un desmit maģistra
grādi. Četri docētāji studē doktorantūrā. Studiju programmas nozares obligāto kursu vadīšanā
piesaistīti pasniedzēji no ViA Inženierzinātņu fakultātes - 1 docētājs (1 pamatdarbā), no Valodu
studiju un eksaminācijas centra - 5 docētāji (4 pamatdarbā), no Biznesa vadības un ekonomikas
fakultātes 2 un Sociālo zinātņu fakultātes – 1, kā arī 9 viesdocētāji. No TOV studiju programmā
iesaistītā akadēmiskā personāla 25 docētājiem, 18 docētāji ir Vidzemes Augstskolā pamatdarbā
strādājošie (72%).
2010./2011.studiju gadā Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē strādāja: 1 profesors, 1
asociētā profesore, 2 docenti, 8 lektori.
Docētāji aktīvi iesaistās dažādos starptautiskos un vietējos zinātniskos pētījumos, piedalās
zinātniskās konferencēs, sagatavo publikācijas, aktīvi darbojas profesionālajās organizācijās.
Tāpat docētāji aktīvi iesaistās diskusijās par nozarē svarīgiem aktuāliem jautājumiem un
problēmām, piedalās sabiedrības informēšanā un ir dažādu ES projektu īstenotāji, vadītāji.
Galvenie pētījumu virzieni ir:
• Kultūras mantojuma saglabāšana un izmantošana tūrismā
• Tūrisma ilgtspējīgas attīstības iespējas dabas aizsargājamās teritorijas
• Sociālo mediju pielietojuma pētījumi kultūras iestādēs
• Tūrisma tirgvedība. Teritoriālās struktūras tūrismā Latvijā, to veidošanās un virzība
tirgū
• Starpkultūru komunikācijas pētījumi
• Integrālās pieejas pielietojums tūrisma organizāciju vadībā, teritoriju attīstības
plānošanā
• Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana tūrismā
• Tūrisma plānošana
• Tūrisma ekonomiskie un reģionālie aspekti
Tiek izstrādāti vairāki promocijas darbi: “Tūrisma ilgtspējīgas attīstības iespējas lielajās
dabas aizsargājamās teritorijās” Latvijas Universitātē (I.Druva-Druvaskalne), „Teritoriālās
struktūras tūrismā Latvijā, to veidošanās un virzība tirgū.” Latvijas Universitātē (A.Klepers),
“Integrāla tūrisma organizāciju vadības sistēma Latvijā” Latvijas Universitātē (I.Ebele), ”
Sociālo mediju pielietojums kultūras iestādēs” Tartu Universitātē (L.Lotiņa).
Docētāji aktīvi veic zinātnisko, pedagoģisko un sabiedrisko darbību, kā arī piedalās
kvalifikācijas celšanas pasākumos.
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Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāju kolektīvs 2010.gadā konkursā "Vides
zinātnes balva" tika atzīts par otru labāko nominācijā "Vides aktīvistu grupa". Balva tika
piešķirta nominācijā „Vides aktīvistu grupa”. Konkursu rīkoja Latvijas Vides zinātnes un
izglītības padome sadarbībā ar Vides Ministriju. Tā mērķis bija veicināt vides zinātnes un
izglītības pilnveidošanu Latvijā, apzināt un efektīvi risināt problēmas, kas saistītas ar vides
zinātni un izglītību, kā arī izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Studiju procesā tiek izmantotas 23 auditorijas, ieskaitot konferenču zāli ar kopējo platību
1497 m2, tai skaitā 3 datoru auditorijas ar 92 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m2),
datortehnikas laboratorija, elektrotehnikas laboratorija, RFID laboratorija un tulkošanas
auditorija ar 15 datoriem. Visi datori ir pieslēgti lokālajam tīklam, kas nodrošina vienotu
informācijas apriti un ir nodrošināta pieeja Internetam, intranetam un abonētajām datu bāzēm.
Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā
arī veikt grupu darbu.
Studiju programmās paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko
personu līdzekļiem. Vidzemes Augstskolas budžeta ienākumus 2010.gadam Ls 2862749 veidoja
šādi finansējuma avoti:
- valsts budžeta finansējums - Ls 625118 jeb 22%,
- pašu ieņēmumi - Ls 867880 jeb 30% (no kuriem lielākais postenis ir ieņēmumi no
studiju maksām Ls 624362 jeb 72%),
- Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums – Ls 79483 jeb 3%,
- projektu ieņēmumi – Ls 1295657 jeb 45%.
Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes Augstskolas Senāts. Slēdzot studiju
līgumu, students zina maksimālās studiju izmaksas visiem studiju semestriem. Augstskola
piedāvā studentiem dažādu studiju maksas maksāšanas iespēju izvēli.
Bibliotēkas resursi
Vidzemes Augstskolas bibliotēka dibināta 1996.gadā. 2002.gadā iestājās Latvijas
akadēmisko bibliotēku asociācijā. Kopš 2003.gada 30.janvāra ir Pasaules Tūrisma organizācijas
depozītbibliotēka. 2005.gadā tika izveidots Baltijas valstu un Ziemeļvalstu apvienoto/integrēto
bibliotēku sadarbības tīkls, kurā darbojas arī Vidzemes Augstskolas bibliotēka un Valmieras
bibliotēka. 2005.gada pavasarī VIA bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes
bibliotēkas statusu. Pēc bibliotēkas rekonstrukcijas 2007. gada rudenī pilnībā ir pabeigta
Valmieras integrētās bibliotēkas izveide. Valmieras integrētā bibliotēka ir Valmieras bibliotēkas
un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas ilglaicīgs sadarbības projekts, kas apvieno juridiski un
finansiāli neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos
un personāla resursus, paplašinot piedāvātos pakalpojumus.
Valmieras integrētā bibliotēka ir izvietota 2 stāvos. Starp Valmieras bibliotēku un
Vidzemes Augstskolas bibliotēku pastāv vienošanās par telpu un lasītāju vietu skaitu sadalījumu,
bet lietotājus tas tikpat kā neskar, jo bibliotēku var izmantot gan Vidzemes Augstskolas studenti,
gan citi lietotāji.
1. stāva lasītavā (455,10m2) studentiem ir pieejami 157 preses izdevumi papīra formātā
latviešu, krievu un angļu valodās. No tiem Vidzemes Augstskolas bibliotēka abonē 50. Pieejama
arī daiļliteratūra un atsevišķu periodisko izdevumu arhīvs.
2. stāvā atrodas datorlasītava (67,80m2) ar 26 darba vietām, no kurām Vidzemes
Augstskolas studentiem pieejamas 13. Vēl otrajā stāvā izvietotas 2 lasītavas (katra 14,50 m2)
grupu darbam, 4 individuālās lasītavas (katra 5,20 m2), un klusā lasītava (79, 20 m2). 2. stāva
bibliotēkas telpa ir 776,00 m2. Šeit izvietota nozaru literatūra, pieejams Valmieras pilsētas un
rajona novadpētniecības materiālu krājums un Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe
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Direct, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienību, kā arī Vidzemes Augstskolas studentu
labāko diplomdarbu arhīvs un Lielbritānijas padomes atbalstītais Angļu valodas mācību centra
krājums.
Mazāk pieprasītās grāmatas tiek uzglabātas krātuvē, kas atrodas ēkas pagrabstāvā.
Vidzemes Augstskolas bibliotēka studijām nepieciešamo zinātnisko literatūru, mācību
grāmatas un mācību metodiskos materiālus studiju programmu nodrošinājumam papildina katru
gadu, sadarbojoties ar studiju programmas direktoru un fakultātes dekānu. Ir speciāli izstrādāta
grāmatu pieprasījumu veidlapa, kuru apstiprina attiecīgās fakultātes dekāns un akadēmiskais
prorektors.
Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits (dati
uz 30.06.2010.) ir 21746, tai skaitā grāmatas – 20510, seriālizdevumi – 2286 (01.01.2010),
audiovizuālie un elektroniskie dokumenti – 445, kartogrāfiskie izdevumi – 85, datu bāzes - 11
Vidzemes Augstskolas abonētās pilntekstu datu bāzes ir: ScienceDirect, Emerald, SAGE,
EBSCO, SpringerLink. Datu bāzes studentiem un pasniedzējiem pieejamas arī attālināti no
jebkuras vietas pasaulē, kur ir nodrošināts internets.
Vēl pieejamas Eiropa.lv, likumi.lid.lv, Cambridge Journals online, LETA, nozare.lv,
NAIS, „LURSOFT” laikrakstu arhīvs un arī izdevumu The Baltic Times, ЧАС, Dienas Bizness,
Latvijas Vēstnesis elektroniskā versija. Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku lasītājiem pieejama arī
datu bāze Letonika un filmu DVD kolekcija. Minētās datu bāzes ir pieejamas no visiem
Vidzemes Augstskolas datu pārraides tīklā strādājošajiem datoriem. Virknei datu bāžu ir
iespējams piekļūt, saņemot īpašu atļauju: NAIS, Latvijas Vēstnesis, Dienas Bizness un citas.
2010./2011.ak.g. palielinājies bibliotēkas krājums, tai skaitā literatūra tūrisma jomā.
Pavisam bibliotēkas fondos tūrisma jomā ir 875 dažādu grāmatu (2260 eksemplāri).
2010.gadā no jauna iegādāti 99 nosaukumu izdevumu (157 eksemplāri).
Bibliotēkā pieejams pastāvīgais un bezvadu Interneta pieslēgums.
Vidzemes Augstskolas bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot
bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. No 2006. gada janvāra ir pieejama i-bibliotēka, kas dod
iespēju no Valmieras integrētās bibliotēkas elektroniskā kataloga veikt grāmatu pasūtīšanu,
pieteikties rindā uz jau izsniegtām grāmatām, prasīt grāmatu termiņu pagarinājumu, apskatīt
datus par izsniegtajām/ laikā nenodotajām/rezervētajām grāmatām. Tas ļauj studentiem efektīvāk
izmantot bibliotēkas krājumu. Informācija par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un
pakalpojumiem ir atrodama Vidzemes Augstskolas mājas lapā, sadaļā - „Bibliotēka”.
Tūrisma un viesmīlības fakultātes docētāji ir izveidojuši unikālu Tūrisma vēsturisko
materiālu bibliotēku, kas pieejama studentiem arī elektroniski. Nākotnē plānots izveidot Latvijas
nozīmes tūrisma bibliotēkas centru.

10. ĀRĒJIE SAKARI
Starptautiskā sadarbība
Vidzemes Augstskolai aktīvi iesaistās starptautiskā sadarbībā un ir izveidots plašs
sadarbības augstskolu loks Erasmus programmas ietvaros, kas būtiski uzlabo studiju procesa un
rezultāta kvalitāti. Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ar 28
augstskolām 20 valstīs – Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Kiprā,
Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Turcijā,
Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā. Studentiem tiek piedāvātas arī dažādas citas stipendijas studijām
ārvalstīs. Populārākās no tām ir HESP, EEZ, Fulbraita, DAAD, Nordplus u.c. stipendijas.
Vidzemes Augstskolas studenti regulāri brauc apmaiņas studijās uz dažādām Eiropas valstīm, kā
arī izmanto Erasmus prakšu iespējas, kas dod starptautisku pieredzi nozares uzņēmumos, aktīvi
piedalās ārvalstu augstskolu rīkotajās vasaras skolās. Vidzemes Augstskolas studentiem ir
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iespēja doties starptautiskajā praksē jebkurā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī uz citām
valstīm pasaulē. Starptautiskā apmaiņa veicina starpkultūru komunikācijas prasmju, svešvalodu
prasmju attīstību, attīsta atbildības sajūtu, spēju pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, kas ir
būtiskas kompetences tūrisma un atpūtas organizāciju vadītājiem un darbiniekiem. Studenti
apmaiņas laikā izveido kontaktus ar esošajiem un nākamajiem tūrisma nozares profesionāļiem,
kas būtiski atvieglo un veicina viņu starptautisku profesionālo darbību pēc studiju beigšanas.
„Tūrisma organizācijas un vadības” programmas pasniedzēji Mihails Siņicins un Inese
Ebele strādā Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektā „Docētāju apmācība, lai uzlabotu un
modernizētu vadībzinību aspektus studiju kursos, izmantojot simulācijas rīku „Emerald Forest””
Projekts tiek īstenots no 2010. līdz 2012. gada septembrim un tajā piedalās kopā 8 partneri no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Vācijas un Beļģijas.
Tūrisma organizācijas un vadības programmas studentiem 2010./2011.ak.gadā
nodarbības vadīja šādi ārzemju viespasniedzēji:
• NOCFL programmas ietvaros Chen Xuemin, Communication University of China, Ķīna.
• Erasmus programmas ietvaros:
- Profesors Stefans Lupolds - Karlshochschule International University (Vācija),
- Jeroen Vinkesteijn - NHTV Breda University of Aplied Science (Nīderlande),
- Corne Dijkmans - NHTV Breda University of Aplied Science (Nīderlande),
- Anastasios Zopiatis - Cyprus University of Technology (Kipra),
- Anja Tuohino - University of Eastern Finland (Somija),
- Jaana Katariina Häkli - Saimaa University of Applied Sciences (Somija).
Erasmus programmas ietvaros Tūrisma un viesmīlības vadības docētāji un administrācijas
darbinieki piedalījās apmaiņas vai pieredzes vizītēs:
• Ilgvars Ābols - University of Presov (Slovākija)
• Agita Līviņa – Cyprus University of Technology (Kipra)
• Andris Klepers – Cyprus University of Technology (Kipra)
• Inese Ebele - University of Eastern Finland (Somija)
• Santa Liezere – Borders Collage Scotland (Lielbritānija)
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāji un viesdocētāja lasa kursus angļu
valodā Socrates/Erasmus ārvalstu studentiem:
• I.Grīnfelde – Project Management, Baltic Tourism Product, Study Excursion
• J.Kalnačs – Baltic Cultural Heritage and Tourism
• A. Līviņa – Tourism Administration in the Baltic states, Niche Tourism
• Z.Kalniņa (viesdocētāja) - Baltic Tourism Market
Docētāji Jānis Kalnačs un Ilze Grīnfelde ārvalstu studentiem vadīja arī individuālos
pētījumus.
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos:
• tūrisma lietišķo pētījumu veikšana kursu/prakšu ietvaros, individuāli sadarbībā ar
studentiem un pasniedzējiem (piemēram, Valmiermuižas alus, Vecgulbenes muiža, Dikļu
pils, Dabas aizsardzības pārvalde, Gulbenes – Alūksnes Bānītis, Tirzas tūrisma attīstības
plāna izstrāde u.c.)
• sadarbība projektos,
• mācību ekskursijas uz uzņēmumiem,
• prakses un prakšu atskaišu analīze,
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana bakalaura darbu vērtēšanā;
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana gada projektu un bakalaura darbu konsultēšanā;
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•
•
•

uzņēmēju vieslekcijas;
uzņēmēju konsultēšana par jaunāko pētījumu rezultātiem, nākotnes tendencēm nozarē
(pasniedzēji);
iesaistīšanās ar nozari saistītu pasākumu organizēšanā/norisē.

Sadarbība ar tūrisma organizācijām Latvijā un pasaulē
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātei ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar Vidzemes
Tūrisma asociāciju, Vidzemes Attīstības aģentūru, Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Latvijas
Tūrisma informācijas centriem, ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education),
Latvijas Tūrisma Aģentu Asociāciju, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, asociāciju Lauku
Ceļotājs.
Vidzemes Augstskola ir starptautiskās Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas
(ATLAS -The Association for Tourism and Leisure Education) biedrs. Esot šajā organizācijā,
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte saņem aktuālāko informāciju tūrisma izglītības un
pētniecības jomā, kā arī popularizē Vidzemes Augstskolas vārdu tūrisma profesionāļu aprindās
Eiropā un pasaulē. Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāji ierosināja rīkot 20.ATLAS
konferenci Vidzemes Augstskolā. 2010. gada februārī ATLAS konferences organizatori
iepazinās ar veiktajiem sagatavošanas darbiem, infrastruktūru, augstskolas kapacitāti un atzinīgi
novērtēja paveikto un pieņēma lēmumu par gadskārtējās ATLAS konferences rīkošanu Valmierā
2011. gada 21. – 23. septembrī. Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāji un studenti
aktīvi iesaistās konferences sagatavošanā.
Regulāri tiek uzturēti kontakti ar lielāko daļu Tūrisma informācijas centriem. Tūrisma un
viesmīlības vadības fakultātes docētāji vada un piedalās tūrisma organizāciju rīkotājos
semināros.
Paplašinās sadarbība ar Vidzemes plānošanas reģiona administrāciju projekta pieteikumu
sagatavošanā un realizēšanā.
2005.gada pavasarī Vidzemes Augstskola tika uzņemta kā asociētais biedrs Latvijas
Tūrisma Aģentu Asociācijā (ALTA), kas nodrošina informācijas savstarpējo apmaiņu un aktīvu
sadarbību starp Vidzemes Augstskolu un Latvijas tūrisma aģentiem un tūroperatoriem.
Kopš 2006.gada aprīļa Vidzemes Augstskola ir Latvijas Viesnīcu un restorānu
asociācijā, ViA koordinatore Inese Ebele.
2008.gadā noslēgts sadarbības līgums ar asociāciju “Lauku ceļotājs”.
Norit aktīva sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Uzsāktas sarunas ar Gruzijas Vides ministriju par studentu prakses iespējām un pieredzes
apmaiņu.
Izveidojusies veiksmīga sadarbība starp fakultātes pasniedzējiem un studentiem un
Ekonomikas ministrijas Tūrisma departamentu tūrisma politikas dokumentu izstrādē.
Sadarbība ar Vidzemes vēstures un tūrisma centru un Turaidas muzejrezervātu.
Ar Liepājas Pedagoģijas Akadēmiju Vidzemes Augstskolai ir noslēgta vienošanās par
izglītības turpināšanas nodrošināšanu ViA studiju programmas likvidācijas gadījumā.
2010. gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar SIA ”Valmiermuižas alus”. Studenti
vairākos kursos, kursu darbos un bakalaura darbos izstrādāja pētījumus uzņēmumu interesējošos
pētījuma virzienos.
Sadarbība ar Latvijas augstskolām
Vidzemes Augstskola ir atvērta un sadarbojas ar citām Latvijas augstskolām, kurās tiek
īstenotas ar tūrismu sasaistītas augstākās izglītības programmas. Sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pasniedzējiem, Vidzemes Augstskolas mācībspēki ir izstrādājuši
Viesmīlības rokasgrāmatu, ko 2010.gadā izdevusi Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Aktīva
sadarbība pētniecībā, absolventu kompetenču modeļu izstrādē notiek ar Biznesa Augstskolu
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„Turība”. Tāpat tiek uzturēta komunikācija ar Liepājas Universitāti, Latvijas Universitāti,
Rēzeknes Augstskolu, Kultūras koledžu, Biznesa Vadības koledžu, Alberta koledžu u.c.
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes mācībspēki regulāri piedalās Tūrisma attīstības
valsts aģentūras rīkotajās izglītības iestāžu pārstāvju sanāksmēs, kas veicina informācijas
apmaiņu, savstarpējo sadarbību un pētījumu rezultātu izmantošanu nozares attīstības
veicināšanai.

11. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
5.tabula TOV studiju programmas attīstības plāns 2010./2011. ak.g. – izpildes efektivitāte
Studiju programmas pilnveides
Īstenošanas
Atbildīgais
Komentārs par rīcības
virzieni un veicamie pasākumi
laiks
izpildi 2010./2011.ak.g.
1.Piedalīties ATLAS konferences
2010./2011.ak.g. A. Līviņa, I.Ābols, Darbs turpinās
sagatavošanā
dekāns, visi
docētāji
2.Veikt TOV studiju programmas
izvērtēšanu un atbilstību 2010. gada
28. maija MK noteikumiem nr. 461 un
veikt nepieciešamās izmaiņas
atbilstošajos normatīvajos aktos

2011. g. marts

Programmas
direktore

Izpildīts – TOV
programmas saturs ir
atbilstošs jaunajai
kvalifikācijai

3.Veikt TOV studiju programmas
kursu satura precizēšanu ar mērķi
noteikt to atbilstību un savstarpējo
saskaņotību tūrisma uzņēmuma
vadītāja profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai

2011. g. janvāris
– februāris

Programmas
direktore

Izpildīts – 2011.gada
19.aprīlī notika TOV
programmas pasniedzēju
kopsapulce – radošā
darbnīca „TOV
programmas attīstības
iespējas”. Apkopotie
secinājumi un priekšlikumi
tiek izmantoti TOV
programmas satura
pilnveidošanā. Turpinās
regulārs darbs pie studiju
kursu satura aktualizēšanas
un pilnveides

4.Aktivizēt darbību potenciālo
studentu informēšanai par TOV
studiju programmu un iespējamo
studentu piesaistīšanu studijām ViA

2010.g.
novembrisdecembris

Visi docētāji

Notiek regulāri

5. Pilnveidot mācību prakses ”mācību
ekskursija ārvalstīs” organizāciju,
sagatavošanu

2010./2011.ak.g.

Prakses vadītāji

Izpildīts – mācību praksē,
kas notika ar Nordplus
projekta atbalstu uz Somiju
devās 26 TOV
programmas studenti un 2
docētāji, iepriekšējā gadā 17 studenti. Šī gada
prakses īstenošanā tika
ņemta vērā iepriekšējā
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gada pieredze
6. Paaugstināt docētāju kvalifikāciju
studiju materiālu un studiju darba
iespēju pilnveidošanai e-vidē

2010./2011.ak.g.

Docētāji

Izpildīts daļēji. Daļa
docētāju izgāja apmācību
kursu „Inovatīvās
tehnoloģijas, praktiskie
paņēmieni un līdzekļi emācību kursa satura
izstrādē e-vidē uz
"Dokeos" platformas”
Docētāju profesionālā
pilnveide tiks turpināta
2011./2012.ak.g.

7. Pilnveidot studiju kursu
novērtēšanas sistēmu, atgriezeniskās
saites un studiju kursā veikto
pilnveidojumu ieviešanu

2010./2011. ak.g.

Dekāns, docētāji

Jāturpina novērtēšanas
procesa pilnveide,
nodrošinot operatīvāku
novērtēšanas rezultātu
apkopošanu un iesaistot
docētājus studiju kursu
norises izvērtēšanā

8. Ar citām fakultātēm izstrādāt
starpdisciplināru piedāvājumu ārvalstu
studentu piesaistīšanai

2010./2011.ak.g.

Dekāns,
programmu
direktori

Izpildīts – 2011./2012.
ak.g. ārvalstu studentiem
tiek piedāvāti 9 studiju
kursi, kas tematiski saistīti
ar tūrisma nozari. Jāturpina
piedāvājuma pilnveide arī
turpmākajos gados

9. Attīstīt starptautisko sadarbību,
piesaistot viesdocētājus no ārvalstu
augstskolām B daļas kursu
pasniegšanā

2010./2011.ak.g.

Programmas
direktore

10. Uzlabot jaunāko pētījuma metožu
tūrismā izmantošanu studentu gada
projektos un bakalaura darbos

2010.2011.ak.g.

11. Sekmēt docētāju studijas
doktorantūrā, doktora grāda iegūšanai

2010.2011.ak.g.

Dekāns

Tiek īstenots – aktīvu
darbu pie promocijas darba
veic 3 docētāji, 1 docētāja
studē doktorantūrā.

12. Veicināt docētāju zinātnisko un
pētniecisko darbu noteiktajos
pētniecības virzienos

2010.2011.ak.g.

Dekāns

Tiek īstenots

13. Paplašināt sadarbību ar tūrisma un

2010.2011.ak.g.

Docētāji

GP un BG
vadītāji

Izpildīts – nodarbības TOV
programmas studentiem
vadīja 6 ārvalstu
viespasniedzēji. Jāturpina
sadarbība ar ārvalstu
viespasniedzējiem B daļas
kursu pasniegšanā arī
turpmāk
Izpildīts. Jāturpina arī
turpmāk
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Tiek īstenots

viesmīlības nozares profesionālajām
un akadēmiskajām organizācijām
14. Papildināt ViA bibliotēku ar
jaunāko studiju kursu apguvei
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem
katrā studiju kursā

2010.2011.ak.g.

Programmas
direktore, docētāji Tiek īstenots regulāri

15. Veicināt sadarbību ar TOV
programmas absolventiem, studiju
programmas pilnveidošanai,
augstskolas fonda darbības
aktivizēšanā.

2010./2011.ak.g.

Visi docētāji
Sadarība ar absolventiem
notiek, jāturpina darbs pie
sadarbības paplašināšanas
un aktivizēšanas

6. tabula TOV studiju programmas attīstības plāns 2011./2012. ak. g.
Studiju programmas pilnveides virzieni un veicamie
Īstenošanas
pasākumi
laiks
1.Piedalīties ATLAS konferences norises nodrošināšanā
2011.gads

Atbildīgais
Dekāns, docētāji,
studenti, piesaistīti
sadarbības partneri
TAVA, Valmieras
Pašvaldība,
Valmiermuižas
alus.

2. Organizēt TOV studiju programmas kārtējo pārakreditāciju

2011.gads

Programmas
direktore, Dekāns

3.Piedalīties tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītāja
kompetenču modeļa izstrādes starpaugstskolu un nozares
ekspertu darba grupā

2011./2012.ak. g.

Programmas
direktore

4.Turpināt TOV studiju programmas kursu satura pilnveidi ar
mērķi integrēt jaunas apmācību metodes, kas veicinātu mūsdienu
darba tirgus prasībām atbilstošas personības veidošanos

2011./2012 ak.g.

Programmas
direktore, docētāji

5.Aktivizēt darbību potenciālo studentu informēšanai par TOV
studiju programmu un iespējamo studentu piesaistīšanu studijām
ViA

2011.g. vasara

Visi docētāji

2011./2012.ak.g.

Programmas
direktore, Prakses
vadītāji

7. Paaugstināt docētāju kvalifikāciju studiju materiālu un studiju
darba iespēju pilnveidošanai e-vidē

2011./2012.ak.g.

Docētāji

8. Pilnveidot studiju kursu novērtēšanas sistēmu, atgriezeniskās
saites un studiju kursā veikto pilnveidojumu ieviešanu

2011./2012. ak.g.

Dekāns, docētāji

2011./2012.ak.g.

Dekāns,
programmu

6. Turpināt mācību prakses ”mācību ekskursija ārvalstīs”
īstenošanu

9. Attīstīt un paplašināt starpdisciplināru piedāvājumu ārvalstu
studentu piesaistīšanai
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direktori, docētāji,
viespasniedzēji
10. Turpināt attīstīt starptautisko sadarbību, piesaistot
viesdocētājus no ārvalstu augstskolām B daļas kursu pasniegšanā

2011./2012.ak.g.

Programmas
direktore

11. Uzlabot jaunāko pētījuma metožu tūrismā izmantošanu
studentu gada projektos un bakalaura darbos

2011./2012.ak.g.

GP un BG vadītāji

12. Sekmēt docētāju studijas doktorantūrā, doktora grāda
iegūšanai

2011.2012.ak.g.

Dekāns

13. Veicināt docētāju zinātnisko un pētniecisko darbu noteiktajos
pētniecības virzienos

2011./2012.ak.g.

Dekāns

14. Paplašināt sadarbību ar tūrisma un viesmīlības nozares
profesionālajām un akadēmiskajām organizācijām

2011./2012.ak.g.

Docētāji

15. Veicināt docētāju un studentu darbu nozares lietišķajos
pētījumos

2011./2012.ak.g.

Dekāns

16. Veicināt docētāju un studentu sadarbību ar tūrisma un
viesmīlības nozares organizācijām un pašvaldībām Vidzemes
Reģionā, lai nodrošinātu akadēmisko zināšanu un jaunāko
zinātnisko pētījumu izmantošanu reģiona attīstības veicināšanā.

2011./2012.ak.g.

Dekāns,
Programmas
direktore, docētāji

17. Papildināt ViA bibliotēku ar jaunāko studiju kursu apguvei
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem katrā studiju kursā

2011./2012.ak.g.

Programmas
direktore, docētāji

18. Izveidot Latvijas nozīmes Tūrisma nozares bibliotēkas centru

2011./2012.ak.g.

Bibliotēkas
darbinieki, Dekāns,
Studiju programmu
direktori, visi TVVF
docētāji

19. Veicināt sadarbību ar TOV programmas absolventiem
20. Pilnveidot Bakalaura darbu ietvaros veikto pētījumu
pieejamību nozares pārstāvjiem, translējot aizstāvēšanu internetā
un elektroniskās darbu versijas ievietojot Vidzemes Augstskolas
mājas lapā

2011./2012.ak.g.
2011./2012.ak.g.

21.Uzsākt studentu starpdisciplināru sadarbību ar ViA
Inženierzinātņu fakultāti un Latvijas Mākslas Akadēmiju,
izstrādājot gada projektus un bakalaura darbus

2011./2012.ak.g.

Visi docētāji
IT pakalpojumu
centra darbinieki,
vecākā speciāliste,
programmas
direktore
Programmas
direktore, GP/BD
vadītāji, studenti
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PIELIKUMI
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PIELIKUMS NR.1
Izmaiņas apstiprinātas

2007.gada 27.jūnijā
Senāta sēdē, lēmums 9./4.2.

TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS
STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
Programma
OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA)
Vispārizglītojošie kursi
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda
Publiskā runa
Ievads uzņēmējdarbībā
Biznesa plāns
Pētījumu metodoloģija
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
Ievads tūrismā
Datorzinības
Tūrisma statistika un datu analīze
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Tūrisma ģeogrāfija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Cilvēkresursu vadība
Finanšu vadības pamati
Uzņēmējdarbības tiesības
Uzņēmuma stratēģija
Tūrisms un vide
Nozares profesionālās specializācijas kursi
(A daļa)
Viesmīlība
Tūrisma produkts
Ievads starpkultūru komunikācijā
Lauku tūrisms
Pilsētu tūrisms
Tūrisma produkta veicināšana
Kultūras vēsture un tūrisms
Tūrisma projektu vadība
Tūrisma mārketings
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms
Bakalaura darbs
Gada projekti
Prakse
IZVĒLES KURSI (B DAĻA)
Tūrisma plānošana
Tūrisma reģionālā politika
Valsts pārvalde un pašvaldības
Aktīvais tūrisms un tā vadība

KP

136
20
4
8
2
2
2
2
38
4
2
2
2
4
3
3
4
4
2
4
4
32
4
4
2
2
2

2
4
4
4
2
2
12
8
26
18
4
4
2
4
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Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Tūristu grupu organizēšana un vadīšana
Finanšu grāmatvedība
Klientu apkalpošana tūrisma biznesā
Viesnīcu un restorānu rezervēšanas sistēmas
Mūsdienu informācijas tehnoloģijas
Bizness un ētika
Investīciju un finansēšanas teorija
Rakstītā komunikācija
Komunikācijas treniņš

Baltijas vēsture
Eiropas vēsture
Informācijas avoti un interpretācija
Muzeju darbības pamatprincipi
Pirmā palīdzība
Rīgas kultūras vēsture

2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
2
2

Kursi, ko piedāvā viesdocētāji
IZVĒLES KURSI ( C DAĻA)

6
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PIELIKUMS NR.2

Izmaiņas apstiprinātas

2007.gada 27.jūnijā
Senāta sēdē, lēmums 9./4.2.
2010.gada 14.decembrī
TVVF Domes sēdē

VIDZEMES AUGSTSKOLAS
TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS
IZMAIŅAS NO 2007.GADA – 2011.GADAM
Akreditētā programma

(akreditācijas lapa Nr.033-918,
14.12.2005)

KP

Pārstrukturētā programma

KP

OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA)
Vispārizglītojošie kursi
Angļu valoda tūrisma nozarē *
Otrā svešvaloda
Publiskā runa
Ievads uzņēmējdarbībā*
Tūrismu noteicošie faktori

134

136

Nozares teorētiskie pamatkursi un
informācijas tehnoloģiju kursi
Ievads tūrismā
Datorzinības
Tūrisma statistika un metodoloģija
Tūrisma ģeogrāfija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Cilvēkresursu vadība *
Finanšu vadības pamati*
Uzņēmējdarbības tiesības*
Uzņēmuma stratēģija*

36

Nozares profesionālās specializācijas
kursi
(A daļa)
Viesmīlība
Tūrisma produkts
Tūrisma reģionālā politika
Tūrisms un vide
Kultūrvēsture un tūrisms
Tūrisma projektu vadība
Tūrisma mārketings*
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms

32

Diplomprojekts/diplomdarbs

12
8
26
20

OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA)
Vispārizglītojošie kursi
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda
Publiskā runa
Ievads uzņēmējdarbībā
Biznesa plāns
Pētījumu metodoloģija
Nozares teorētiskie pamatkursi un
informācijas tehnoloģiju kursi
Ievads tūrismā
Datorzinības
Tūrisma statistika un datu analīze
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Tūrisma ģeogrāfija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Cilvēkresursu vadība
Finanšu vadības pamati
Uzņēmējdarbības tiesības
Uzņēmuma stratēģija
Tūrisms un vide
Nozares profesionālās
specializācijas kursi
(A daļa)
Viesmīlība
Tūrisma produkts
Ievads starpkultūru komunikācijā
Lauku tūrisms
Pilsētu tūrisms
Tūrisma produkta veicināšana
Kultūras vēsture un tūrisms
Tūrisma projektu vadība
Tūrisma mārketings
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms
Bakalaura darbs
Gada projekti
Prakse
IZVĒLES KURSI (B DAĻA)

Gada projekti

Prakse
IZVĒLES KURSI (B DAĻA)

20
4
8
2
4
2

4
2
4
4
4
4
4
4
2
4

4
4
4
4
4
4
4
2
2

20
4
8
2
2
2
2
38
4
2
2
2
4
3
3
4
4
2
4
4
32

4
4
2
2
2

2
4
4
4
2
2
12
8
26
18

Jauni
kursi

***
**
**

*
***
**
***
***

**
**
**
**
*

*
*
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Nozares profesionālās specializācijas
kursi
1.specializācija: tūrisma plānošana
valsts un pašvaldības iestādēs
Tūrisma plānošana
Pilsētu tūrisms
Lauku tūrisms
Valsts pārvalde un pašvaldības
2.specializācija: aktīvā tūrisma
vadība
Aktīvā tūrisma vadība
Ekotūrisms un ilgspējīgs tūrisms
Tūristu grupu organizēšana un vadīšana
Tūrisma produkta veicināšana
PĀRĒJIE B DAĻAS KURSI
(t.sk. no specializācijas kursiem)
Kruīzu tūrisms
Biznesa plāns
E-mārketings tūrismā
Stratēģiskais mārketings
Modernās informācijas tehnoloģijas
Līgumattiecības
Vadības grāmatvedība
Finanšu grāmatvedība*
Nodokļu grāmatvedība
Bizness un ētika
Investīciju un finansēšanas teorija
Starptautiskā ekonomika un eksports
Vadības psiholoģija*
Organizāciju pārvaldība*
Runas un rakstītā komunikācija
Ievads sabiedriskajās attiecībās
Kursi tūrismā, ko piedāvā vieslektori
IZVĒLES KURSI ( C DAĻA)

12

Tūrisma plānošana

4

4
2
4
2
12

Tūrisma reģionālā politika
Valsts pārvalde un pašvaldības
Aktīvais tūrisms un tā vadība
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Tūristu grupu organizēšana un
vadīšana
Finanšu grāmatvedība
Klientu apkalpošana tūrisma biznesā
Viesnīcu un restorānu rezervēšanas
sistēmas
Mūsdienu informācijas tehnoloģijas
Bizness un ētika

4
2
4
2
2

Investīciju un finansēšanas teorija
Rakstītā komunikācija
Komunikācijas treniņš

Baltijas vēsture
Eiropas vēsture
Informācijas avoti un interpretācija
Muzeju darbības pamatprincipi
Pirmā palīdzība
Rīgas kultūras vēsture

2
2
4
2
2
4
4
2
2

Kursi, ko piedāvā viesdocētāji
IZVĒLES KURSI ( C DAĻA)

6

4
2
2
4
8
2 kp
2 kp
4 kp
4 kp
2 kp
2 kp
4 kp
4 kp
2 kp
2 kp
2 kp
2 kp
4 kp
4 kp
4 kp
2 kp
6

4
2
2

**
**
**

2
2

*

*
**
**
**
**
**
**
**

* precizētie studiju kursu nosaukumi
** jauni kursi
*** kursi, kuriem samazināts kredītpunktu skaits
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNI
TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS
STUDIJU PLĀNS PILNA LAIKA STUDIJĀM
Iestājušies 2011.gadā
Izmaiņas studiju plānā apstiprinātas TVVD Domes sēdē 2010.gada 14.decembrī.
Kursi

1.sem.
Rudens

2.sem.

Vasaras
prakses

Ievads tūrismā
4
Angļu valoda tūrisma nozarē
2
2
Otrā svešvaloda
2
2
Datorzinības
2
Publiskā runa
2
Ievads uzņēmējdarbībā
2
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
2
Tūrisma ģeogrāfija
4
Mikroekonomika
3
Makroekonomika
3
Viesmīlība
4
Kultūras vēsture un tūrisms
4
Pētījumu metodoloģija
Uzņēmējdarbības tiesības
Latvijas kultūras vēsture un
tūrisms
Tūrisms un vide
Ievads starpkultūru komunikācijā
Tūrisma statistika un datu analīze
Tūrisma produkts
Tūrisma mārketings
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Lauku tūrisms
Pilsētu tūrisms
Tūrisma produktu veicināšana
Tūrisma projektu vadība
Cilvēkresursu vadība
Uzņēmuma stratēģija
Biznesa plāns
Finanšu vadības pamati
B daļas kursi
Tūrisma plānošana
Tūrisma reģionālā politika
Valsts pārvalde un pašvaldības
Aktīvais tūrisms un tā vadība
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Pirmā palīdzība
Finanšu grāmatvedība
Uzņēmumu vadības procesu
modelēšana
Inovācijas darījumu tūrismā
Komunikāciju treniņš
Muzeju darbības pamati
u.c. kursi, ko piedāvā
ārzemju/vietējie pasniedzēji
Izvēles kursi C daļa
Prakse viesmīlības servisā
2
Prakse rezervēšanas sistēmās
Mācību prakse
Prakse uzņēmumā
Gada projekts
Bakalaura darbs
Kopā:
20
20
* 7.semestrī tiek ieskaitītas arī vasaras prakses, kas notiek pēc 2. un 4.semestra.

3.sem.
Rudens

2

4.sem.

Vasaras
prakses

5.sem.
Rudens

6.sem.

7.sem.*
Vasaras
prakses

8.sem.
Rudens

2

2
2
2
4
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
4
2
4
18
4
4
2
4
2
2
4
2

18

2
4
2

6
4
2

2

2
8
2

2

20

20

10

8
2

2

20

20

12
20

8
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6
2
4
4
16
8
12
160

Iestājušies 2010., 2009.,2008.,2007.gadā
Izmaiņas TOV studiju programmā un studiju plānā (apstiprinātas ViA Senāts 2007.gada
27.jūnijā Senāta sēdē ar lēmumu 9./4.2.)
Kursi

Ievads tūrismā
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda
Datorzinības
Publiskā runa
Ievads uzņēmējdarbībā
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Tūrisma ģeogrāfija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Viesmīlība
Kultūras vēsture un tūrisms
Pētījumu metodoloģija
Uzņēmējdarbības tiesības
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms
Tūrisms un vide
Ievads starpkultūru komunikācijā
Tūrisma statistika un datu analīze
Tūrisma produkts
Tūrisma mārketings
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Lauku tūrisms
Pilsētu tūrisms
Tūrisma produktu veicināšana
Tūrisma projektu vadība
Cilvēkresursu vadība
Uzņēmuma stratēģija
Biznesa plāns
Finanšu vadības pamati
Izvēles kursi B daļa
Tūrisma plānošana
Tūrisma reģionālā politika
Valsts pārvalde un pašvaldības
Aktīvais tūrisms un tā vadība
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Tūristu grupu organizēšana un
vadīšana
Finanšu grāmatvedība
Citi izvēles kursi B daļa
Izvēles kursi C daļa
Prakse viesmīlības servisā
Prakse rezervēšanas sistēmās
Mācību prakse
Prakse uzņēmumā
Gada projekts
Bakalaura darbs
Kopā:

1.sem.

4
2
2
2
2
2
2
4

2.sem.

Vasaras
prakse

2
2

3.sem.

2

4.sem.

Vasaras
prakses

5.sem.

6.sem.

7.sem.*
Vasaras
prakses

8.sem.

2

3
3
4
4
2
2
2
4
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
4
2
6

4
4
4

8

12

4
2
4
2
2
4
6
2

4

6
6
2
4
4
16
8
12
160

2
4
2
6

4

20

20

4

2

2

20

20

8

2
6
2

2

20

20

8

12
20
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Iestājušies 2006.gadā
Kursi

Ievads tūrismā
Ievads uzņēmējdarbībā
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda
Mikroekonomika
Datorzinības
Publiskā runa
Viesmīlība
Kultūrvēsture un tūrisms
Tūrismu noteicošie faktori
Uzņēmējdarbības tiesības
Makroekonomika
Tūrisma statistika un metodoloģija
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms
Tūrisms un vide
Otrā svešvaloda
Tūrisma produkts
Tūrisma ģeogrāfija
Tūrisma mārketings
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Finanšu vadības pamati
Tūrisma projektu vadība
Tūrisma reģionāla politika
Uzņēmuma stratēģija
Cilvēkresursu vadība
Specializācijas kursi no
specializācijas blokiem
Izvēles kursi B daļa
Izvēles kursi C daļa
Prakse viesmīlības servisā
Prakse rezervēšanas sistēmās
Mācību prakse
Prakse uzņēmumā
Gada projekts
Diplomprojekts
Kopā:

1.sem
2006rud
4
4
2
2
4
2
2

2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010
pav
rud
pav
rud
pav
rud
pav

2
2

4
4
2
2
4
4
2
4
2

2
4
4
4
2
4
4
4

2

4

4

2
4
2
20

4
4
12

12

20

8
6
2
2
6
16
8
12
160

4

2
2
2

2

20

20

2

2

4*
2

20

20

20

8
12
20

*ieskaite septembrī, bet prakse vasarā
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Izmaiņas nepilna laika studiju plānā 2007.gada 6.jūlijs.
Kursi
Ievads tūrismā
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda
Datorzinības
Publiskā runa
Ievads uzņēmējdarbībā
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Viesmīlība
Uzņēmējdarbības tiesības
Tūrisms un vide
Tūrisma ģeogrāfija
Ievads starpkultūru komunikācijā
Kultūras vēsture un tūrisms
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Tūrisma produkts
Tūrisma mārketings
Pētījumu metodoloģija
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms
Lauku tūrisms
Pilsētu tūrisms
Tūrisma produktu veicināšana
Tūrisma statistika un datu analīze
Cilvēkresursu vadība
Finanšu vadības pamati
Tūrisma projektu vadība
Uzņēmuma stratēģija
Biznesa plāns
Izvēles kursi B daļā
Tūrisma plānošana
Tūrisma reģionālā politika
Valsts pārvalde un pašvaldības
Aktīvais tūrisms un tā vadība
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Tūristu grupu organizēšana un vadīšana
Finanšu grāmatvedība
Citi izvēles kursi B daļa
Izvēles kursi C daļa
Prakse viesmīlības servisā
Prakse rezervēšanas sistēmās
Mācību prakse
Prakse uzņēmumā
Gada projekts
Bakalaura darbs
Kopā:

1.sem.
4
2
2
2
2
2
2

2.sem.

3.sem.

2
2

2

Vasaras
prakses

4.sem.

5.sem.

Vasaras
prakses

6.sem.

7.sem.

8.sem*
Vasaras prakse

9.sem.

10.sem.

2

3
3
4
2
4
4
2
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
8

4
4

12

4
2
4
2
2
4
2
2

4

4

2
4
2
4

2
6
2

16

16

16

6

16

16

8

6
2

2

16

16

2
6

16

12
12

6
6
2
4
4
16
8
12
160

*8.semestrī tiek ieskaitītas arī vasaras prakses, kas notiek pēc 3.semestra un pēc 5.semestra.
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IESTĀJUŠIES 2006. UN 2007.GADĀ

Kursi
Ievads tūrismā
Datorzinības
Ievads uzņēmējdarbībā
Publiskā runa
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda
Tūrismu noteicošie faktori
Kultūrvēsture un tūrisms
Viesmīlība
Mikroekonomika
Tūrisma ģeogrāfija
Tūrisma statistika un metodoloģija
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Makroekonomika
Uzņēmējdarbības tiesības
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms
Tūrisms un vide
Tūrisma mārketings
Tūrisma produkts
Tūrisma reģionālā politika
Cilvēkresursu vadība
Finanšu vadības pamati
Tūrisma projektu vadība
Uzņēmuma stratēģija
Specializācijas kursi no specializācijas blokiem
Izvēles kursi B daļa
Izvēles kursi C daļa
Gada projekts
Prakse uzņēmumā
Prakse viesmīlības servisā
Mācību prakse
Bakalaura darbs
Kopā:

1.sem

2.sem

3.sem

4.sem

5.sem

6.sem

7.sem

8.sem

9. sem

10. sem

Pavasaris

Rudens

Pavasaris

Rudens

Pavasaris

Rudens

Pavasaris

Rudens

Pavasaris

Rudens

2
2
2
4
4

2

2

4
2
4
2
2
2

KP

4
4
4
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4

4
4
2
4

2
2
6

2

2
4

4
10

2
4

4*

2
2
16

16

14

14

18

2
18

16

2
16

16

12
16

88
12
8
6
8
18
2
6
12
160
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Valmierā, 2010.gada 5.jūnijā.

Vidzemes augstskolas
Studiju programmas „Tūrisma organizācijas un vadības”
bakalaura darbu aizstāvēšanas vērtējums
Tēmu aktualitāte
Diplomdarbu tēmu spektrs bija plašs. Visas darba tēmas bija aktuālas un saistītas ar tūrisma nozari. Šogad
vairāki darbi bija izstrādāti ļoti augstā līmenī. Novērtējumu „izcili” saņēma četri bakalaura darbi, kas ir
izcils rādītājs:
• Liene Pranka, Ekonomiskās krīzes ietekme uz tūrisma nozari Latvijā 2009. Gadā
• Ilze Bloka, Aizputes novada mājas lapas tūrisma sadaļas izstrāde
• Valters Pranks, Latvijas putnu vērošanas tūrisma ceļveža izstrāde
• Elīna Sokolova-Luca, Antīko automobiļu pasākumu organizēšana. "RETROmance"
Jāatzīst, ka lielākā daļa no visiem bakalaura darbiem bija augstā līmenī. Patīkami, ka Valtera Pranka un
Elīna Sokolova-Luca dabiem jau bija reāls un praktisks rezultāts.
Darbu noformējums
Lielākajai daļai darbu noformējums atbilda augstskolas prasībām. Darbi bija pārskatāmi, valoda raiti
lasāma.
Atkārtoti tika novērota tendence dot diplomdarbiem neatbilstošus vai pārāk sarežģītus nosaukumus.
Ieteikums darbiem dot konkrētākus, pēc iespējas īsākus nosaukumus, jo darba nosaukumā nav jāiekļauj
detalizēta informācija, tam domāts ievads, kopsavilkums. Iesakām pēc darba sagatavošanas vēlreiz
precizēt darba nosaukumu, lai trešajai personai iepazīstoties ar saturu nav vilšanās par to.
Uzstāšanās kvalitāte
Gandrīz visi studenti lieliski iekļāvās prezentācijai paredzētajā laikā 8 minūtēs. Prezentācijas vizuālais
materiāls bija sagatavotas slaidu formātā digitālā versijā, dažās prezentācijās bija ietverts audio un
videomateriāls, kas patīkami atdzīvināja uzstāšanos.
Turpinās tendence, ka studenti arvien vairāk saprot prezentācijas būtību un vairāk prezentē sasniegto
pētījuma rezultātus, tikai daži studenti lielu daļu laika veltīja pārstāstot no kādām nodaļām sastāv darbs,
un galvenos sasniegtos rezultātus sasteidza, lai iekļautos laikā. Prezentāciju kvalitātē ar katru gadu
vērojama izaugsme.
Atbildes uz jautājumiem pārsvarā tika sniegtas objektīvas, izprotot jautāto un spējot analizēt arī situāciju
nozarē.
Neredzēta prakse bija sagatavot papildus prezentāciju, lai galavārdā atspēkotu recenzenta kritiku, taču tas
vērtējams negatīvi, jo patērē vairāk laiku nekā vienai aizstāvēšanai.
Studentu zināšanas
Studentu zināšanas bija plašas, lielākoties tika pārzināta tūrisma teorija, un pārliecinošas zināšanas bija ne
tikai savu darbu ietvaros, bet arī par nozari un aktuālajiem notikumiem kopumā. Ar vairākiem studentiem
komisijai izvērtās konstruktīva jautājumu un atbilžu apmaiņa, kas apliecināju studentu plašās vispārīgās
zināšanas arī ārpus sava darba tēmas.
31

Aizstāvēšanas organizatoriskais vērtējums
Aizstāvēšana tika noorganizēta ļoti augstā līmenī, laiks bija optimāli saplānots, kopā viena diplomdarba
novērtēšanai pagāja 30min, kas arī ir optimāls laiks, gan, lai būtu pietiekami daudz laika prezentācijai,
gan jautājumiem no komisijas un recenzenta puses.
Pozitīvi vērtējama iespēja iepazīties un sekot līdzi prezentāciju laikā diplomdarbiem e-versijā, augstskolas
mājas lapā. Uzskatu, ka šis ir daudz ērtāks un racionālāks veids, kā iepazīties ar darbu saturu, jo darbi ir
jau pieejami pirms aizstāvēšanas pilnā apjomā ar pielikumiem, kā arī prezentācijas laikā ir iespēja datorā,
vienlaicīgi visiem komisijas locekļiem, sekot līdzi diplomdarba saturam.
Šīs vasaras karstumā patīkami bija nomainīt auditoriju, kurā notika aizstāvēšana, lielā auditorija arī bija
ērtāka no prezentācijas viedokļa, telpa tumšāka, prezentācija uz diviem ekrāniem vienlaikus, ieteikums arī
turpmāk izmantot šo auditoriju, lai studenti pierod pie nopietnākas uzstāšanās lielākas publikas priekšā.
Komisijas vadītājs
Mārtiņš Malcenieks
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VIDZEMES AUGSTSKOLAS
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA”
IZSTRĀDĀTIE GADA PROJEKTI UN BAKALAURA DARBI
2009./2010. un 2010./2011. AK.GADĀ
GADA PROJEKTI
2009.gada 8.-9.janvāris
Nr.

Students

Nosaukums

1.

Gita Bahmane

Potenciālās tūrisma iespējas Ogres novadā

2.

Ieva Ruka

Tūrisma palīdzības tālruņa „Tourist hotline”darbība un attīstība

3.

Andis Apsītis

Tūrisma produkts "Ieskats brāļu draudžu dzīvē"

4.
5.
6.
7.
8.

Rūta Kauce
Eva Karnīte
Agita Dobrovoļska
Kitija Grandberga
Anna Rurāne

Nacionālo un dabas parku tūrisms
Audiogida ieviešana Valmieras vecpilsētā
Tūrisma maršruts "Plāteru dzimtas īpašumi"
Ieejas maksas apsvērumi Gaujas Nacionālā parka dabas takās - Kubeseles dabas takas piemērs
Tūristu gids vai ceļojumu vadītājs?

9.

Gatis Ivuškāns

Latvijas ceļotāju iecienītākie slēpošanas kūrorti Eiropā un to piedāvātie pakalpojumi

10.

Mūzikas tūrisma iespējas un perspektīvas Latvijā

12.

Rihards Špacs
Linda Vosipa
Vasīte
Gunita Gulbe

Iespējas izveidot piedāvājumu tūrismā neizmantotajās Limbažu novada muižās

13.

Dita Līce

Tūrisma maršruta „Pa Valgas un Veru apriņķi” izstrāde

14.

Baiba Bērziņa

Plastiskās ķirurģijas tūrisms pasaulē un perspektīvas Latvijā

15.
16.
17.
18.

Reinis Grants
Jolanta Ļaksa
Kristīne Pumpure
Madara Vaivode

Dabas un dzīvnieki/ augu vērošanas vietas un iespējas Latvijā
Kurzemes lauku tūrisma mītņu piedāvājuma analīze
Izgāztuve "Getliņi" kā potenciāls tūrisma objekts
Burtnieku novada tūrisma attīstības iespēju izvērtējums

19.

Andris Koks

Orientēšanās sporta un ceļošanas/tūrisma mijiedarbība

20.

Vēsma Kociņa

Lādes ezera un tā apkārtnes uzmantošana tūrismā

21.

Brigita Rībena

Islāmofobija un tūrisms

11.

Viktorijas laikmetos un tā kultūras mantojuma izmantošana tūrismā Apvienotajā Karalistē

Darba vadītājs
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr.Andris Klepers
Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa
Dr.oec.Agita Līviņa
Dr.art. Jānis Kalnačs
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.geogr.Andris Klepers
Mg.geogr.Andris Klepers
Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
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22.

Ivita Muska

Velomaršruts "Rūjiena - Mazsalaca - Rūjiena"

23.

Indra Puķīte

Kalnu komercekspedīciju piedāvājuma un klientu analīze Latvijā

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Una Riekstiņa
Monta Gulbinska
Judīte Birkava
Aigars Veličko
Olga Jurkeviča
Līga Grūbe

30.

Jānis Jansons

31.
32.
33.
34.

Maija Lebeda
Andris Tučs
Antra Bormane
Baiba Birzgale

35.

Madara Molofeja

Riska vadība laivu nomas uzņēmumos Rīgas apkārtnē
2 dienu pārgājiena maršruts "Liepa - Cēsis"
Nakšņošanas iespējas "Ķoņu dzirnavās" - bērnu un jauniešu nometne
Tūrisma uzņēmuma SIA "Avagroup" saimnieciskās darbības analīze
Parex bankas maksājumu karšu izmantošana ceļojot
Tūrisma piedāvājums Burtnieku pagastā
Aktīvās atpūtas cents "Žagarkalns" un "Ozolkalns" darbības virzieni, esošie un potenciālie sadarbības
veidi ziemas sezonā.
Izklaides tūrisms Latgalē
Tūrisma uzņēmējdarbības vide Mazsalacā
Tūrisma objektu piedāvājums viesnīcas Baltvilla klientiem
Viesnīcu un viesu namu piedāvājuma izvērtējums Vidzemē ģimenēm ar maziem bērniem
Valmieras novadpētniecības muzeja tūrisma piedāvājuma salīdzinājums ar Limbažu un Valkas
novadpētniecības muzeju.
Piedāvājums bērniem ceļojumiem uz Latvijas pilīm un muižām
Ceļotāju pakalpojuma kvalitātes novērtējums Valmieras pilsētā 2008.gadā

36.
37.

Inga Ņikitina
Solvita Pazāne

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.geogr. Ilgvars Ābols

2010.gada 5.-7.maijs
Nr.
1.

Autors
Kristīna Žukova

Festivāla "Saulkrasti Jazz" nozīme Saulkrastos

2.

Elīna Pladare

Kapusvētku nozīme un to organizācija Siguldas kapos

3.

Santa Pikaļova

Tūrisma attīstības tendeces jaunizveidotajā Siguldas novadā

4.

Elīna Laugale

Tūrisma informācija Grobiņas novada tūrisma bukleta izveidei

5.

Gunga Ingeborga
Andersone

Dabas resursu izmantošana Norvēģijas tūrismā

6.

Līga Špakovska

Dziesmu un deju svētki Baltijā

7.

Liene Miķelsone

Pasākuma plāna "Atrodi sevi citā pilsētā" izveide

8.

Inga Ābola

9.

Ieva Skutule

Nosaukums

Zalcburga - studentu pilsēta
Velomaršruta izstrāde Ogres novadā un tā apkārtnē

Vadītājs
Mg.geogr.Andris Klepers
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Andris Klepers
Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
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10.

Arita Vīziņa

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

20.

Oļesja Sudnikoviča
Gunta Bērziņa
Linda Līcīte
Inga Pirvica
Kristīne Sņegova
Liene Kupče
Valentīna Ošiņa
Lelde Dedumete
Gunga Ingeborga
Andersone
Jānis Kliesmets

21.

Laura Kalniņa

22.

Artis Spilva

23.

Ilva Legzdiņa

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Zane Siliņa
Marika Daļecka
Ainārs Andžāns
Mārtiņš Vīgants
Zane Ērkšķe
Agita Drava
Anna Brālīte
Monika Līsmane
Aiga Špona
Venta Alena
Mairita Lazdiņa
Alise Stulpāne
Zane Pelūde

37.

Dita Grinberga

38.

Edgars Miķelsons

39.

Silva Kleinberga

40.

Evija Makejeva

19.

Latvijas tūristu interese par Ēģiptes kultūras mantojumu
Medicīnas tūrisma situācijas analīze Latvijā
Siguldas novada tūristu mītņu piemērotība ģimenēm
Gastronomiskā tūrisma nišas - gardēžu tūrisma attīstības iespējas Latvijā
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana viesnīcā SIA "Boutiqeu hotel Ainavas"
Kompleksa tūrisma produkta izveide z/s "Ieviņas 2003"
Sezonalitātes ietekme uz tūrisma uzņēmumiem Līgatnes novadā
Tūrisma pakalpojumu kvalitāte Latvijā
Žagarkalna pakalpojumu kvalitāte apmeklētāju vērtējumā

Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.sc.soc. Inita Sakne

Konfliktu risināšanas metodes viesmīlības uzņēmumā

Mg.sc.soc. Inese Ebele

Sporta tūrisma attīstības iespējas Latvijā
Mg.sc.soc. Inita Sakne
Aktīvā tūrisma un aktīvās atpūtas organizāciju pakalpojumu pieejamība bērniem ar speciālām vajadzībām
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Valmierā un tās tuvējā apkārtnē
Tūrisma piedāvājuma izveide uzņēmumam SIA "Valmiermuižas alus"
Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.art., Mg.oec. Linda
Latvijas ceļotāju sagatavošanās ceļošanai uz Ķīnu
Lotiņa
Kājnieku tūrisma organizēšanas Grankanārijā "Labās prakses" īstenošanas iespējas Latvijā
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Burtnieku muižas kompleksa un parka potenciāls tūrisma attīstībā.
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Strukturālo reformu ietekme uz tūrismu Gaujas Nacionālajā parkā
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Madonas novada ziemas aktīvās atpūtas cienītāju motivācijas. Lido kalna un Gaiziņkalna piemērs.
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Ceļotāju diena ĪADT. Slīteres nacionālā parka piemērs.
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātam piederošās jūras piekrastes pieejamība sabiedrība
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Lielo orientēšanās sporta pasākumu organizēšana un to ietekme uz tūrisma vietu
Mg.geogr.Andris Klepers
Piedzīvojumu tūrisma produkts Latvijā (Baltijas valstīs) - Ūdenstūrisms
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Stāsta nozīme "Minhauzena muzeja" apmeklētāju piesaistē
Mg.geogr.Andris Klepers
Sporta dejas kā tūrisma produkta realizēšanas Latvijā
Mg.geogr.Andris Klepers
Ārzemju ceļotāju aptauja par Siguldas novada tūrisma tēlu
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Nebrīvē turēto dzīvnieku izmantošana tūrismā Vidzemes reģionā
Mg.geogr.Andris Klepers
Sociālās atbildības principu integrācija atpūtas kompleksa "Makšķernieku paradīze" tirgvedībā
Mg.geogr.Andris Klepers
Administratīvi teritoriālā reforma, tās ietekme uz tūrisma informācijas apriti un tūrisma attīstību
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Krimuldas novadā
Eiropas ceļojumu komisijas valstu tēlu veidojošie rīki
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Iveta DruvaTūrisma piesaistu izvērtējums un salīdzinājums Islandē un Kanāriju salā
Druvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaVelomaršruta izveide Jaungulbenes apkārtnē
Druvaskalne
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41.

Elizabete Zīlišķe

Aktīvā tūrisma pārgājiens skolēnu grupām

42.

Kalvis Kurcalts

Velomaršruta izveide Smiltenes novadā

43.

Rūdolfs Puķītis

Aktīvā tūrisma ētikas ieviešanas un popularizēšanas nozīme

44.

Reinis Auziņš

Piedzīvojuma tūrisma un ekstrēmā sporta galamērķu salīdzinājums

45.

Toms Grīnvalds

Biznesa plāns aktīvās atpūtas un sporta preču veikalam "X"

46.

Aiga Apšukrapša

Tūrisma iespēju novērtējums Brocēnu novadā

47.

Evija Lūse

Alojas novada tūrisma piedāvājuma izpēte

48.

Ēriks Pavlovs

Skatu torņi un skatu vietas Latgalē

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Laura Freiberga
Agnese Bernāte
Agra Velvere
Renāte Tuče
Līga Zeltiņa
Aigars Veličko
Baiba Skutule
Ginta Avena

57.

Inga Ņikitina

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Kristaps Veide
Inguna Kucina
Anete Apsīte
Laila Skujiņa
Anna Kupče
Mārtiņš Orskis
Liene Bričonoka
Sandris Krūmiņš
Normunds Pastars
Linda Ansone
Linda Andersone
Marita Kozlovska

Sabiedriskais transports tūristiem uz populārākajiem apskates objektiem Latvijā
Aktīva tūrisma programma "Āra dzīves skola" vietējiem un ārvalstu jauniešiem Vidzemē
Tūrisma attīstības nozīme Saldus novadā
Motobraucēji - potenciāls Latvijas tūrisma segments
Hotel Segevold pārvaldības analīze
Tūrisma uzņēmuma SIA "Avogroup"saimnieciskās darbības analīze
Rallija sacensību ietekme uz tūrisma pakalpojumu izmantošanu Latvijā - rallija Sarma 2010 piemērs
Aktīvā tūrisma attīstības vadības modelis dabas parkam "Beberbeķi"
Latvijas tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru piedāvājums skolnieku grupām uz Latvijas pilīm un
muižām
Pasīvais sporta tūrisms pasaules čempionātos futbolā 2006. un 2010.gadā
Viesnīcu sertifikācija Ziemeļeiropas valstīs
Gastronomiskā tūrisma piedāvājuma izpēte Valmieras pusē
Valmiermuiža - jauna, periodiska teātra festivāla norises vieta
Pakalpojumu kvalitātes izvērtējums tūristu mītnēs Cēsīs un Cēsu apkārtnē
Laivu maršruts "Gaujiena-Aņņi"
Daugavas lejtece no Jaunjelgavas līdz Rīgai kā tūristu piesaistes objekts
Piedzīvojumu tūrisms un tā attīstības iespējas Latvijā
Virtuālā motivējošo ceļojumu tūrisma uzņēmuma izveidošanas iespējas
Fietstroutenetwerk velomaršrutu tīkla izpēte un analīze, piemērotība ieviešanai Latvijā
Privātā kosmosa tūrisma attīstības perspektīvas
Tūrisma attīstība Cēsīs no 2004. līdz 2009. gadam

Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc. Inese Ebele

Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.paed.Mihails Siņicins

2010.gada 17.decembris
36

Darba autors
Artis Spilva
Andris Koks
Elīna Pladare
Liene Bērziņa
Andris Tučs
Alise Stulpāne
Kristīne Dolgā
Madara Molofeja
Zane Čečiņa
Laura Žukovska
Dana Alpeusa
Sintija Kūlīte
Vēsma Kociņa
Līga Grūbe
Didzis Stūris
Inga Pirvica
Arita Vīziņa
Jānis Kliesmets

Darba nosaukums
Motosporta pasākumi Latvijā 2009.gadā un to ietekme uz tūrismu
Vecpiebalgas novada tūrisma piedāvājuma analīze
Siguldas novada tūristu mītņu komplekso piedāvājumu analīze
Valkas novada kultūras tūrisma brošūras izveide
Pievienotās vērtības nodokļa politika Eiropas Savienības valstīs un tās ietekme uz tūristu mītņu darbību
Nebrīvē turēto dzīvnieku izmantošana tūrismā Vidzemes reģionā
Ar ERAF atbalstu Vidzemes reģionā realizēto projektu tūrisma jomā nozīmība
Tūrisma kvalitātes sertifikāti Latvijā
Eko sertifikāta jeb "Zaļā sertifikāta" vērtība Latvijas un Pasaules tūrismā
Ozolnieku novada tūrisma resursu un infrastruktūras analīze
Sporta pasākumu iespējas un to apmeklētība Rūjienas novadā
Tūrisma produktu bērniem piedāvājuma izvērtējums Amatas, Cēsu un Vecpiebalgas novada viesu mājās
Limbažu apkārtnes ezeri un to izmantošana tūrismā
Klasteris - efektīva forma tūrisma ilgtermiņa attīstībai Burtnieku ezera apkārtnē
Pārgaujas novada ezeru izvērtējums atpūtas un tūrisma kontekstā
SIA ''Hotel Talsi'' saimnieciskās darbības analīze un attīstības iespējas
Latvijas tūristu interese par Ēģiptes kultūras mantojumu
Kalnu slēpošanas perspektīvas Latvijā

Darba vadītājs
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.biol.Juris Smaļinskis
Mg.geogr.Ilgvars Ābols
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.geogr.Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Andris Klepers
Mg.biol.Juris Smaļinskis
Mg.sc.soc.Inita Sakne
Mg.sc.soc.Inita Sakne
Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.sc.soc.Inese Ebele
Mg.sc.soc.Ilze Grīnfelde
Mg.paed. Mihails Siņicins
Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.art., Mg.oec.Linda Lotiņa
Mg.sc.soc.Ilze Grīnfelde

2011.gada 18.-20.aprīlis
-

Autors

Nosaukums

Vadītājs

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

1

Ieva Reliņa

Naukšēnu novada tūrisma tēls Vidzemē

2

Anete Serečenko

Salacgrīvas pašvaldības iestāžu vadītāju un tūrisma uzņēmēju viedoklis par Salacgrīvas tūrisma
tēlu

3

Agnese Pastare

Valmieras maratons un tā ietekme uz Valmieras pilsētas tūrisma nozari

4

Jūlija Karase

Tūrisma resursu izvērtējums un jaunu tūrisma produktu veidošana Sedas pilsētā un tās apkārtnē

5

Aleksandrs Jefimovs

Strenču novada tūrisma pieprasījuma un piedāvājuma raksturojums

6

Rūdolfs Treijs

Naktsklubi Valmierā un to piedāvājums

7

Lāsma Namiķe

Interneta izmantošana tūristu mītnēs Limbažu novadā.

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

8

Līva Geistarte

Kultūras tūrisma maršruta „Mežaparks – arhitektūra un cilvēki” izveide

Dr.art. Jānis Kalnačs

9

Inga Feoktistova

Kultūras tūrisms Limbažu novadā

Dr.art. Jānis Kalnačs

10

Ance Niedrīte

Kultūras tūrisma attīstības iespējas Valmierā

Dr.art. Jānis Kalnačs

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.geogr. Ilgvars Ābols
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11

Santa Vaišļa

12

Baiba Cimoška

13

Elizabete Zīlišķe

14

Viduslaiku piļu - Bauskas, Cēsu, Raunas, Turaidas, Valmieras un Ventspils izmantošana tūrismā

Kristaps Gušča

Kurzemes tradicionālie ēdieni un to izmantošana tūrismā
Amerikas Latviešu apvienības jauniešu ceļojuma programma "Sveika, Latvija!" - jauna
piedāvājuma izveide
Iespējas Cēsu kultūras tūrisma piedāvājuma dažādošanai

Dr.art. Jānis Kalnačs

15

Oļesja Sudnikoviča

Kultūras tūrisma maršruts „Birmingema caur laikiem”

Dr.art. Jānis Kalnačs

16

Baiba Skutele

Igaunijas festivālu un tradicionālo pasākumu pieejamība latviešu auditorijai

17

Agnese Bernāte

„Āra dzīves” veicināšana Latvijā. Norvēģijas piemērs – friluftsliv

18

Kristaps Veide

Ainava kā tūrisma resurss Īslandē

19

Kristīne Salniņa

Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.geogr.Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr.Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.biol. Juris Smaļinskis

20

Laura Freiberga

21

Ina Bardinska

22

Agra Velvere

Jauna ūdenstūrisma maršruta izveide posmā Vaidava-Mustjogi-Gauja
Interaktīva tūrisma spēle Ķemeru nacionālajā parkā
Ķemeru Nacionālā parka teritorijas tūrisma vēsture

Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.geogr.Iveta DruvaDruvaskalne
Dr.art. Jānis Kalnačs

Mg.biol. Juris Smaļinskis

Vides gidu (VITILA) loma īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanai tūrismā

Mg.biol. Juris Smaļinskis

Lauku mājas "Paijas" attīstības plāns

Mg.biol. Juris Smaļinskis

23

Zane Ērkšķe

24

Sandra Ruduka

Ķemeru nacionālā parka militārais mantojums no I Pasaules kara

Mg.biol. Juris Smaļinskis

25

Evija Makejeva

„Zaļās” domāšanas veidošanas rokasgrāmata (tūrisma uzņēmējiem pilsētas)

Mg.oec. Iluta Bērziņa

26

Linda Andersone

Dārzi un daiļdārzi kā tūrisma produkts pasaulē un Latvijā

Mg.oec. Iluta Bērziņa

27

Antra Gailīte

Tūrisma produktu piemērotība senioru mērķgrupai Valmierā un blakus mazpilsētās

Mg.oec. Iluta Bērziņa

28

Jānis Laursons

Dabas tūrisma infrastruktūra NATURA 2000 teritorijās

Mg.biol. Juris Smaļinskis

29

Renāte Tuče

Vidzemes Jūrmalas viesu māju un kempingu piedāvājums motobraucējiem

Mg.sc.soc. Inese Ebele

30

Rūta Rone

Tūrisma pakalpojumu sniegšanas iespēju izvērtējums bioloģiskajā saimniecībā "Upeslīči"

Mg.paed. Mihails Siņicins

31

Jānis Laursons

Valmieras tūrisma piedāvājums(sezonā un ne-sezonā)

32

Laura Kalniņa

Atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem Mazsalacas novadā

Mg.paed. Mihails Siņicins

33

Antra Gailīte

Sabiedriskā autobusu transporta pieejamība tūristiem Valmierā un Kocēnu novadā

Mg.sc.soc. Inese Ebele

34

Lelde Povšaka

Tūrisma uzņēmuma Z/S „Pūpoliņi” attīstības iespējas Nīgrandē"

Mg.sc.soc. Inese Ebele

35

Ilva Legzdiņa

Ekskursijas Malaizijā - Penangas salā

Mg.sc.soc. Inita Sakne

36

Edgars Miķelsons

37

Lauris Melkers

Skandināvijas un Somijas tematiskie parki un to nozīme tūrisma nozarē
Ģeogrāfiskās pozicionēšanas spēles „Geocaching” jeb slēpņošanas ietekme uz Latvijas tūrisma
sektoru Siguldas piemērs

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.biol. Juris Smaļinskis

Mg.sc.soc. Inese Ebele

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

38

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

38

Laila Skujiņa

Kultūras festivāla koncepcija norisei Valmiermuižā

39

Inita Kūlīte

Valmieras tūrisma pakalpojumu kvalitātes novērtējums Valmieras ceļotāju skatījumā

40

Anna Kupče

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu izvērtējums ceļotājiem Cēsīs un Cēsu apkārtnē

41

Linda Ansone

Krustpunktu velotīkla ieviešana Latvijā, Kuldīgas novadā

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

42

Ieva Griestiņa

Dziednieciskais tūrisms Latvijā

Mg.sc.soc. Inita Sakne

43

Inga Straume

Pakalpojumu kvalitāte lauku tūrisma mītnēs Garkalnes novadā

44

Marina Pabrūkle

Dabas katastrofu un politisko nemieru ietekme uz ārvalstu ceļojumu maršruta izvēli

Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.sc.soc. Inita Sakne

45

Kristīne Birkava

Gastronomiskais tūrisms – Ceļojums garšu pasaulē Rūjienas novadā un tā apkārtnē

Mg.sc.soc. Inita Sakne

46

Agita Burve

Mg.sc.soc. Inita Sakne

47

Aigars Veličko

Terorisma iespaids uz Latvijas ceļotāja galamērķa izvēli
Risku vadība tūrisma uzņēmumā SIA Avogroup

48

Lāsma Lazdāne

Gastronomiskā tūrisma nozīme lauku tūrismā

49

Sandris Krūmiņš

Latvijas potenciālo ģeoparku vietu noteikšana

50

Kristaps Plociņš

Velomaršruta veidošana Saldus apkārtnē

51

Anete Apsīte

Tūrisma infrastruktūras novērtējums pie smilšakmens iežiem Gaujas krastos GNP teritorijā

52

Kintija Krumholce

Velomaršruts Alojas novadā

53

Reinis Auziņš

Tūrisma piedāvājuma novērtējums Gaiziņkalna dabas parkā

54

Evija Lūse

Dzīvnieki kā tūristu piesaiste Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā

55

Mārtiņš Vīgants

Ekspedīcija kā ceļošanas veids

56

Jana Vedjaškina

Jaunatnes tūrisma mītņu Valmieras un Cēsu apkārtnē izvērtējums

57

Liene Bričonoka

Starptautiskā projekta „CouchSurfing” izvērtējums

58

Katrīna Krūmiņa

Piedzīvojumu sacensību Burtnieku novadā koncepcijas izstrāde

59

Santa Silova

Kritēriji kāzu svinību vietu izvēlei

Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.oec. Mairita Gurova

60

Evija Šica

Muižas-viesnīcas Latvijā

Mg.oec. Mairita Gurova

61

Madara Medne

Naktsmītnes Salacgrīvas novadā

Mg.oec. Mairita Gurova

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.sc.soc. Inita Sakne
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62

Inguna Kucina

63

Guna Ludborža

64

Mārtiņš Orskis

Nesteidzīgais tūrisms – vietējā galamērķa iekļaušanās stratēģijā. Ērgļu novada piemērs
Vidzemes reģiona iedzīvotāju priekšstati par latgaliešiem un to ietekme izvēloties ceļot uz
Latgali
Pedeles dabas takas un tās attīstības projekta izvērtējums

65

Kristīne Sņegova

Sociālo tīklu Twitter un Facebook izmantošana produktu veicināšanā Latvijas viesnīcās

Mg. georg. Andris Klepers
Mg.art., Mg.oec. Linda Lotiņa
Mg.art., Mg.oec. Linda Lotiņa
Mg.art., Mg.oec. Linda Lotiņa
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BAKALAURA DARBI
2010.gada 30.janvāris
Nr.
1.
2.

Autors
Zane Klauča
Diāna Andersone

Nosaukums
Alus tūre Vidzemē
Kompleksa "Vecgulbenes muiža" darbības izvērtējums un attīstības perspektīvas

3.

Daina Gaile

Pakalpojumu kvalitātes izmaiņu izvērtējums slēpošanas un atpūtas kompleksā „Žagarkalns”

4.

Intra Alksne

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Limbažu un Valmieras rajonā kā tūrisma galamērķis

5.

Lilita Beiša

Tūristu ceļošanas un uzturēšanas kārtība Valsts robežsardzes kontekstā Latvijā

6.

Līga Ērgle

Tūrisma piedāvājuma analīze Preiļu rajonā

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
17.
18.

Iveta Cimermane
Iveta Uškeneka
Santa Lece
Baiba Biteniece
Edgars Volkops
Normunds Mazūrs
Velga Sijāte
Dženeta Marinska
Inese Kočetkova
Evita Sladzevska
Jānis Grantovskis
Iveta Lapiņa

Tūrisma maršruti par Latviešu leģionāru cīņām Kurzemē II Pasaules karā
Vēžošanas kā potenciāla tūrisma produkta attīstības iespējas Latvijā
Latvijas kulta vietas tūrismā
Siguldas novada tūrisma ceļveži
Tūrisma nozares attīstība un loma Latvijas ekonomikā
Reģionālā sadarbība tūrisma nozares ilgtspējīgai attīstībai Gulbenes rajonā
Kārļa Vanaga ceļveži un viņa ieguldījums Latvijas tūrisma attīstībā
Kultūras mantojums un interpretācija. Lībiešu jūrmalas stāsts.
SPA piedāvājums Rietumlatvijā un Ziemeļlietuvā
SIA "Skaisto Skatu aģentūra" jauna tūrisma produkta izstrāde
Pilsētu svētki un tūrisms Vidzemē
Niršana un tās attīstības iespējas Latvijā

Darba vadītājs
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.sc.soc.Ilze Grīnfelde
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.paed. Mihails Siņicins
Mg.geogr. Andris Klepers
Dr.art. Jānis Kalnačs
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Dr.art. Jānis Kalnačs
Mg.sc.soc. Inese Ebele

2010.gada 3.-5.jūnijs
Nr.

Autors

Bakalaura darba nosaukums

1.

Ādama Kristīne

Tūrismā vienots Sēlijas kultūrvēsturiskais novads – veiksmīgs tūrisma pozicionēšanas līdzeklis

2.
3.
4.
5.
6.

Akmentiņa Aiga
Berga Agita
Bērziņa Gunta
Birne Zanda
Bloka Ilze

Pilsētas sabiedrisko pasākumu nozīme pilsētas attīstībai tūrisma kontekstā
Latvijas jaunatnes nevalstisko organizāciju loma jauniešu ceļošanas veicināšanā
Robinsona Krūzo pasaule” izveide „Jaunbērziņos”
De Vere grupas viesnīcas Royal Bath Hotel restorāna Oscar’s „rozetes” atgūšanas plāns
Aizputes novada mājas lapas tūrisma sadaļas izstrāde

7.

Caune Lelde

Wellness (labjūtes) tūrisma attīstības perspektīvas Latvijā

8.
9.

Cīparsone Monta
Deigele Laura

"Valmiermuižas alus" darītavas tūrisma produkts
Tūrisma mītņu piedāvājuma izpēte saviesīgiem pasākumiem Madonas un Cesvaines novados

Darba vadītājs
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Andris Klepers
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.georg.Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
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10.
11.
12.

Krāslavas pilsētas tūrisma produkta analīze
Ar nūjošanu saistīta tūrisma produkta izveide viesu namam „Gaiziņstars”
Mugursomnieku segmenta motivācijas

Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde

Tūrisma nozares devums Ogres novada ekonomikai

Mg.sc.soc. Inese Ebele

SIA Aktīvā tūrisma centrs „EŽI” pakalpojumu attīstības iespējas
Valmiermuižas ikgadējais kultūras pasākums kā viena no tūrisma attīstības iespējām
Ekonomiskais ieguvums no tūrisma Madonas novadā

Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg. georg. Ilgvars Ābols
Mg.oec. Iluta Bērziņa
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.sc.soc.Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.georg. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.geogr. Andris Klepers

14.
15.
16.

Dobrovoļska Agita
Dukaļska Nellija
Erdlāne Kristīne
Fomčenkova
Viktorija
Frēliha Ieva
Kalderovska Kate
Kārkliņa Inga

17.

Kiršteine Līga

Ģeotūrisma potenciāls Latvijā

18.

Kovaļevska Līva

Tūrisma mārketinga koncepcijas izveide Aknīstes novadam

19.
20.
21.
22.
23.

Kriviņa Vineta
Krustiņa Alda
Launaga Laura
Līdaks Jānis
Lulle Laura

Tūrisma attīstības plāns biedrības "Lauku partnerība "Ziemeļgauja"" teritorijai
"Strenču novada tūrisma attīstības plāns" 2010.-2018.g.
Zirgi kā potenciāls resurss tūrisma produkta veidošanā Zemgales reģionā
Kājnieku maršruts "Sigulda - Cēsis - Valmiera
Rīgas Jūgendstila muzeja mārketinga stratēģija

24.

Pranka Liene

Ekonomiskās krīzes ietekme uz tūrisma nozari Latvijā 2009. gadā

25.
26.

Pranks Valters
Pričina Elīna

27.

Putāne Linda

Latvijas putnu vērošanas tūrisma ceļveža izstrāde
Liepāja kā tūrisma galamērķis un mazo tūrisma uzņēmumu sadarbība konkurētspējas veicināšanai
Madonas novada tūrisma informācijas centra darbības salīdzinājums pirms un pēc administratīvi
teritoriālās reformas

28.

Resne Sanita

Balvu Novada muzeja globālās tīmekļa vietnes projekta izveide

29.
30.
31.
32.
33.

Riekstiņa Una
Rubenis Roberts
Sokolova-Luca Elīna
Stīpniece Ieva
Strazdiņa Liene

Līgatnes novada tūrisma situācijas analīze ilgtspējas kontekstā
Bijušo dzelzceļa līniju piemērotība izmantošanai velotūrismā Latvijā
Antīko automobiļu pasākumu organizēšana. "RETROmance"
Likums kā informācijas avots - līdzības un atšķirības dažādās valstīs
Ekonomiskās lejupslīdes ietekme uz tūrisma nozari Baltijas valstīs

34.

Strelčune Anete

Pirtis kā Wellness tūrisma produkts Latvijā

35.
36.
37.

Suta Sanda
Špacs Rihards
Tomsone Madara

38.

Trofimovs Ilgonis

Tūrisma uzņēmumu darbība ekonomiskās lejupslīdes apstākļos Latvijā
Pirmais rokmūzikas festivāls Siguldas pilsdrupu estrādē
Suitu kultūrtelpa tūrisma piedāvājuma kontekstā
Vidzemes Augstskolas tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas prakšu ārzemēs nozīme
un izvērtējums

39.

Vernera Ilze

13.

Alūksnes novada tūrisma attīstības programma

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.soc.zin. Ilze Grīnfelde
Mg.soc.zin. Ilze Grīnfelde
Mg.geogr. Andris Klepers
Mg.sc.soc. Inese Ebele
Mg.paed. Mihails Siņicins
Mg.art., Mg.oec.Linda
Lotiņa
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.georg. Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Andris Klepers
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.georg.Iveta DruvaDruvaskalne
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40.

Villere Agnese

Tūrisma produkta „Miniatūrās Baltijas valstis” izveides plāns

41.

Zuntnere Elza

Saulkrastu pilsētas kā kūrortpilsētas attīstība

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dubrovskis Juris
Milča Egija
Šteina Rita
Veinberga Ilze
Purmalis Kristaps
Kozlovska Kristīne
Kalēja Inta

Latvijas makšķernieku potenciāls makšķerēšanas tūrismam uz Norvēģiju
Tūrisma produkta "Lords" izveides iespējas izvērtējums
Latvijas tūrisma augstskolu mārketings ekonomiskās krīzes apstākļos
Piedzīvojumu un ekstrēmo aktivitāšu Latvijā kataloga izstrāde
Sabiedriskās ēdināšanas sektors Smiltenes pilsētā un tā izmantošana tūrismā
Jauna tūroperatora ienākšanas iespēju izpēte Latvijas izejošā tūrisma tirgus čarterreisu segmentā
Gastronomiskā tūrisma nozīme vietējo produktu veicināšanā Latvijā

49.

Goltiņa Sanita

Valmieras un tās apkārtnes kartes: vēsturiskais apskats

50.

Bērziņa Indra

Valmieras muzeja darbības un resursu izmantošana tūrismā

Mg.soc.zin. Ilze Grīnfelde
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mad.paed.Mihails Siņicins
Mg.paed. Mihails Siņicins
Mg.paed.Mihails Siņicins
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.geogr. Ilgvars Ābols
Mg.oec. Linda Lotiņa
Mg.geogr.Ilgvars Ābols
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.paed. Mihails Siņicins

2011.gada 27.-29.janvāris
Autors

Nosaukums

Avena Ginta
Siliņa Zane
Pelūde Zane
Čerkesova Rūta
Gulbe Gunita

Ķemeru nacionālā parka tūrisma potenciāls
Atpūtas iespējas ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem Tukumā un tā apkārtnē
Aktīvā tūrisma piedāvājuma dažādošana Vecumnieku novadā
Kultūras tūrisma produkta izveide Ķemeru nacionālā parka piekrastē
Bijušās fabrikas "Limbažu filcs" teritorija kā industriālā mantojuma piedāvājums tūrismā

Špakovska Līga

Estrādes Vidzemes novados kā kultūras mantojums un tūristu piesaiste

Kauce Rūta

Tūrisms aizsargājamās jūras teritorijās Latvijā
Tūrisma pakalpojumu kvalitāte zemnieku saimniecībās (Z/S "Silkalni", Z/S "Adzelvieši", Z/S "Dulbeņi", Z/S
"Vildēni", Z/S "Saulgoži")
Valmiermuižas Iršu parka tradīciju turpināšanas iespējas
tūrisma kontekstā

Ošiņa Valentīna
Spilva Artis

Vadītājs
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.biol. Juris Smaļinskis
Mg.sc.soc. Inita Sakne
Mg.geogr. Andris Klepers

Miķelsone Liene

Rekomendāciju izstrāde „Stendera ziepju fabrikas” mājas lapas sadaļai grieķu valodā

Stulpāne Alise

Kvalitātes sertifikāti tūrismā Latvijā

Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa
Mg.sc.soc. Inita Sakne

Daļecka Marika

Burtnieku muižas kompleksa teritorijas attīstības plāns

Mg.art., Mg.oec.L.Lotiņa

Špona Aiga

Viesu grāmata, kā mārketinga instruments

Mg.geogr. Andris Klepers

Lazdiņa Mairita

Siguldas novada tūrisma mārketinga aktivitāšu plāns Igaunijas tūristiem

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Skutule Ieva

Ogres un Ikšķiles novadu tūrisma attīstības programmas koncepcija

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
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Alena Venta

Jauna nišas tūrisma piedāvājuma – sporta deju pieredzes izveide izmēģinājuma cikla stadijā

Mg.geogr. Andris Klepers

Grinberga Dita

Tūrisma galamērķa konkurētspējas paaugstināšana,
izmantojot sadarbības tīklus. Siguldas piemērs.

Mg.geogr. Andris Klepers

Puķīte Indra

Riska vadība kalnu komercekspedīcijās

Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne

Kozlovska Marita

Kvalitātes vadības sistēmu pielietošana tūrisma nozarē

Mg.sc.soc. Inita Sakne

Brālīte Anna

Orientēšanās sporta masu pasākumu piesaistīšana tūrisma vietai

Mg.geogr. Andris Klepers

Pikaļova Santa

Tūrisma vides analīze Siguldas novadā

Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne

Birzgale Baiba

Senioru ceļotāju paradumu un tūrisma piedāvājuma salīdzinājums Reingavas reģionā Vācijā un Siguldas
novadā

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

PuķītisRūdolfs

Aktīvā tūrisma ētikas realizēšana un tās iekļaušana tūrisma produkta saturā

Vītola Kristīne

Islandes vulkāna ietekme uz Starptautiskās lidostas "Rīga" un tajā darbojošos uzņēmumu darbību

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Pastars Normunds

Motivējošā tūrisma uzņēmuma sekmīgas darbības iespējas izvērtējums

Mg.paed. Mihails Siņicins

Vosipa-Vasīte Linda

Projekta „Velomaršruti Baltijas ezeru zemē” izvērtējums un risinājumi tā uzlabošanai

Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne

Kleinberga Silva

Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts meži veidoto dabas taku stratēģija Latvijā

Mg.geogr. Andris Klepers

Mg.biol. Juris Smaļinskis

Cēsis kā tūrisma galamērķis ārzemju ceļotāju vērtējumā

Drava Agita

Tūrisma plūsmas kapacitāte kultūrvēsturiskās ēkās esošos Latvijas muzejos

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Bērziņa Baiba

Tūrisma resursu novērtēšana izmantošanai tūrismā Priekuļu novadā

Mg.oec.Iluta Bērziņa

Kliesmets Jānis

Sporta tūrisma attīstības iespējas Valmierā

Mg.sc.soc. Inita Sakne

Rībena Brigita

Arābu tūrists – potenciāls Latvijas ienākošajā tūrismā

Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne

Vaivode Madara

Ziemeļvidzemes dabas objektu piedāvājums tūrismā

Mg.sc.soc. Ilze Grīndelde

Stepiņa Saulcerīte

Neibāde-Ziemeļvidzemes muižniecības „slēgtais” kūrorts 1823.-1919.gads.Vēsturisks tūrisma maršruts
„Iedomājies... Neibādi!”

Dr.art. Jānis Kalnačs

Kociņa Vēsma

Limbažu novada ezeri un to izmantošana tūrismā

Apšukrapša Aiga

Tūrisma attīstības perspektīvas Brocēnu novadā

Laugale Elīna

Grobiņas novada tūrisma objektu infrastruktūras uzlabošanas rīcības plāns

Dedumete Lelde

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
Mg.geogr. Iveta DruvaDruvaskalne
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2011.gada 2.jūnijā
Nr.

Autors

Nosaukums

1.
2.

Ābola Inga
Bormane Antra

Īslandes vulkāna izvirduma ietekme uz tūrisma nozari Latvijā 2010.gadā
Viesnīcas Baltvilla konkurētspējas paaugstināšanas iespējas

3.

GrīnvaldsToms

2011. gada interneta mārketinga plāna izstrāde uzņēmumam Box Fitness

Vadītājs
Mg.sc.soc. Inita Sakne
M.paed. Mihails Siņicins
Mg.art., Mg.oec. Linda
Lotiņa

Ekonomiskā ietekme no tūrisma Norvēģijā

Mg.oec. Iluta Bērziņa

5.

Andersone
Gunda Ingeborga
Rurāne Anna

Tūrisma kvalitātes balvas Latvijā

Mg.sc.soc. Inita Sakne

6.

Žukovska Laura

Ozolnieku novada tūrisma attīstības programma 2011.-2017.gadam

Mg.oec. Iluta Bērziņa

7.

Jurkeviča Olga

Latvijas komercbanku piedāvāto maksājumu karšu analīze un to pielietošanas iespējas iegādājoties
aviobiļetes internetā

Mg.sc.soc. Inese Ebele

8.

Lebeda Maija

Zirgu sētas „Untumi” pakalpojumu klāsta paplašināšana un pilnveidošana

Mg.sc.soc. Inese Ebele

9.

Pavlovs Ēriks

Lauku mājas "Aizpūre" izveides un attīstības plāns

10.

Ņikitina Inga

Mg.geogr.Iveta DruvaDruvaskalne

Tūrisma operatoru Tez Tour, JET Tour Latvia, Alida Tūrs iekšējās tūrisma rezervēšanas sistēmas analīze no
mazas tūrisma aģentūras viedokļa

Mg.geogr. Ilgvars Ābols

11.

Kūlīte Sintija

Vecpiebalgas novada interneta vietnes tūrisma sadaļas projekta izstrāde

Mg.geogr.Iveta DruvaDruvaskalne

4.
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PIELIKUMS NR.6.
TVVF STUDENTU STARPTAUTISKĀ MOBILITĀTE 2009./2010. UN 2010./2011.AK.GADĀ
Npk

Uzvārds

Vārds

Studiju
progr.

1
2
3

Ābola
Auziņa
Avena

Inga
Baiba
Ginta

TOV3
TG3
TOV3

4

Brālīte

Anna

TOV3

Augstskola /Prakses vieta

5
6
7
8
9
10

Čerkesova
Freiberga
Frēliha
Jaunskungs
Kalmane
Kleinberga

Rūta
Laura
Ieva
Uģis
Anita
Silva

TOV4
TOV2
TOV4
TG3
TSV2
TOV3

11

Kriviņa

Vineta

TOV4

12

Kūlīte

Sintija

TOV3

Salzburg University of Applied Sciences
Universidad De Las Palmas De Gran Canaria
Mid Sweden University
Alexander Technological Educational Institution of
Thessaloniki
NHTV Breda of Applied Sciences
Universita Degli Studi Di Perugia
NHTV Breda of Applied Sciences
Universidade de A Coruna
Hogeschool Brussel
Universidad De Las Palmas De Gran Canaria
Alexander Technological Educational Institution of
Thessaloniki
Birmingham University College

13

Legzdiņa

Ilva

TOV3

Shanghai University

14

Mačtama

Līvija

15

Pabērzs

Juris

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4

Pieča
Puķītis
Putāne
Rāvietis
Romanovska
Siliņa
Skuja
Skutule
Stankuna
Špakovska
Upīte
Žukova
Akmentiņa
Alena
Andersone
Avena

Anete
Rūdolfs
Linda
Krišjānis
Linda
Zane
Ilze
Ieva
Zane
Līga
Madara
Kristīna
Aiga
Venta
Linda
Ginta

TSV2
TOV2
NL
TOV2
TOV3
TOV4
TSV2
TOV2
TOV3
TG3
TOV3
TG3
TOV3
TG3
TOV2
TOV4
TOV4
TOV2
TOV4

Mobilitātes
veids

Programma

Austrija
Spānija
Zviedrija

Studijas
Studijas
Studijas

Erasmus
Erasmus
Erasmus

Akadēmiskais gads
Rudens
Rudens

Grieķija

Studijas

Erasmus

Akadēmiskais gads

Nīderlande
Itālija
Nīderlande
Spānija
Beļģija
Spānija

Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas

Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

Rudens
Pavasaris
Rudens
Rudens
Rudens
Akadēmiskais gads

Grieķija

Studijas

Lielbritānija

Studijas

Ķīna

studijas

Valsts

Lillehammer University College

Norvēģija

studijas

Salzburg University of Applied Sciences

Austrija

Studijas

Birmingham University College
Mid Sweden University
NHTV Breda of Applied Sciences
Lillehammer University College
Birmingham University College
Universidad De Las Palmas De Gran Canaria
NHTV Breda of Applied Sciences
Universidad De Las Palmas De Gran Canaria
Universidad de Vigo
Birmingham University College
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Birmingham University College
Flora Westfalia GmbH
Lofotr Viking Museum
Hotetur
SEEDS

Lielbritānija
Zviedrija
Nīderlande
Norvēģija
Lielbritānija
Spānija
Nīderlande
Spānija
Spānija
Lielbritānija
Somija
Lielbritānija
Vācija
Norvēģija
Spānija
Īslande

Studijas
Studijas
Studijas
studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse

Erasmus
Erasmus
China
Scholarship
Council
EEZ
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
EEZ
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

Periods

Rudens
Rudens

Akadēmiskais gads
Rudens
Pavasaris
Akadēmiskais gads
Rudens
Rudens
Rudens
Pavasaris
Akadēmiskais gads
Akadēmiskais gads
Rudens
Akadēmiskais gads
Rudens
Rudens
Pavasaris
01.01.2010.-02.05.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
24.05.2010.-02.09.2010.

46

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Berga
Bričonoka
Caune
Časnoviča
Drava
Frēliha
Kalderovska
Kauce
Kovaļevska
Krūmiņš
Krustiņa
Kucina
Kupče
Lazdiņa
Lipene
Pastars
Pikaļova
Pladare
Puķītis
Rupjā
Sijāts
Skujiņa
SokolovaLuca
Sprede
Stepanova
Stīpniece
Supe
Suseja
Šteinberga
Trofimovs
Tuče
Upīte
Veide
Villere

1.
2.
3.
4.
5.

Linda
Jelena
Agita
Baiba
Līva
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Agita
Liene
Lelde
Veronika
Agita
Ieva
Kate
Rūta
Līva
Sandris
Alda
Inguna
Anna
Mairita
Anita
Normunds
Santa
Elīna
Rūdolfs
Gita
Jānis
Laila

TOV4
TOV2
TOV4
TG2
TOV4
TOV4
TOV4
TOV4
TOV4
TOV2
TOV4
TOV3
TOV2
TOV3
TOV2
TOV4
TOV3
TOV4
TOV4
TG3
TSV1
TOV3

Hotel Lanzarote Village / Animafest
Fjorukrain, Viking Village
Eceat projects
Extreme Iceland Travel Agency
The Fox & Hounds Ltd.
Golden Tulip Keyser Breda
Reykjavik City Hostel
Conseil general du Bas- Rhin
Runavik Tourism Information Centre
Sheraton Rhodes Resort
Animafest Experience
Hotel Rosamar& SPA / Animafest
Gloria Golf Resort Belek
Kuressaare TIC
The Marquis
Lofotr Viking Museum
Guesthouse Dimmuborgir
The Dimmuborgir Guesthouse
SEEDS
Ascot Travel & Tours
Hotel Esplendido
Ascot Travel & Tours

Spānija
Īslande
Nīderlande
Īslande
Lielbritānija
Nīderlande
Īslande
Francija
Fēru Salas
Grieķija
Spānija
Spānija
Turcija
Igaunija
Lielbritānija
Norvēģija
Īslande
Īslande
Īslande
Kipra
Spānija
Kipra

Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse

Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Nordplus
Erasmus
Nordplus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

07.01.2010.- 07.05.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
12.01.2010.-13.04.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
02.06.2010.-02.09.2010.
18.01.2010.-30.04.2010.
01.02.2010.-28.02.2010.
01.02.2010.-30.04.2010.
01.03.2010.-31.03.2010.
31.05.2010.-30.08.2010.
01.02.2010.- 01.05.2010.
01.06.2010.-01.09.2010.
01.06.2010.-30.09.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
13.04.2010.-30.08.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
24.05.2010.-02.09.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
01.06.2010.-01.09.2010.
25.05.2010.-25.08.2010.

Elīna

TOV4

Organic Farma Gaija

Somija

Nordplus

01.02.2010.-01.03.2010.

Monta
Iluta
Ieva
Olita
Baiba
Ance
Ilgonis
Renāte
Madara
Kristaps
Agnese

TG3
TSV2
TOV4
TSV2
TSV2
TSV2
TOV4
TOV3
TG4
TOV2
TOV4

The Dimmuborgir Guesthouse
Sheraton Rhodes Resort
SEEDS
Forte Village Resort
Sheraton Rhodes Resort
Travelodge Hotels Ltd (London Southwark Hotel)
Hotel las Chapas Palacio del Sol
Organic Farma Gaija
Hotel Tossa Beach / Animafest Experience
Sheraton Rhodes Resort
Reikjavik Downtown Hostel

Īslande
Grieķija
Īslande
Itālija
Grieķija
Lielbritānija
Spānija
Somija
Spānija
Grieķija
Īslande

Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse

Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

01.06.2010.-31.08.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
08.02.2010.-07.05.2010.
15.06.2010.-15.09.2010.
01.06.2010.-31.08.2010.
01.07.2010.-30.09.2010.
23.01.2010.-23.04.2010.
02.06.2010.-30.08.2010.
01.06.2010.-01.09.2010.
31.05.2010.-27.08.2010.
25.01.2010.-25.04.2010.

Vācija
Itālija
Islande
Slovēnija
Spānija

Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse

Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

09.06.2011. - 09.09.2011.
01.07.2011. - 30.09.2011.
24.05.2011. - 24.08.2011.
01.06.2011. - 31.08.2011.
23.05.2011. - 23.05.2011.

Ansone
Burdune
Burve
Cimoška
Geistarte

TOV
TOV
TOV
TOV
TOV

Brauereigasthot Jakob
Reykjavik City Hostel
Solane d.o.o. - Adrenaline-Check Adventures
Animafest
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Katrīna
Svetlana
Kristaps
Kristīne
Baiba
Inga
Oļesja
Santa
Agra
Mārtiņš
Elizabete
Venta
Linda
Ainārs
Linda
Liene
Agnese
Liene
Jeļena
Linda
Gatis
Sandris
Anita

Krūmiņa
Osipova
Plociņš
Sņegova
Skutele
Straume
Sudnikoviča
Vaišļa
Velvere
Vīgants
Zīlišķe
Alena
Andersone
Andžāns
Ansone
Baumane
Bernāte
Bričonoka
Burdune
Eglīte
Ivuškāns
Krūmiņš
Lipene

TOV
TOV
TOV2
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV4
TOV3
TOV3
TOV3
TOV4
TOV3
TOV3
TOV3
TOV3
TOV3
TOV3
TOV4

Liene
Oļesja
Renāte
Kristaps
Mārtiņš
Elizabete
Venta

Miķelsone
Sudnikoviča
Tuče
Veide
Vīgants
Zīlišķe
Alena

TOV4
TOV3
TOV3
TOV3
TOV3
TOV3
TOV4

Solane d.o.o. - Adrenaline-Check Adventures
Animafest
Animafest
Aldemar Hotels & SPA
Madame Vacances
Madame Vacances
Sheraton Hotels & resorts
Sheraton Hotels & resorts
Aldemar Hotels & SPA
TrollAktiv AS
Mittuniversitetet (MIUN)
Lillehammer University College
NHTV Breda University of Applied Sciences
NHTV Breda University of Applied Sciences
Universiteit Gent
University College Birmingham
Universite de Savoie
Universita' degli Studi di Perugia
Mid Sweden University
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
MODUL University Vienna
University College Birmingham
Alexander Technological Educational Institution
of Thessaloniki
University College Birmingham
University College Birmingham
University of Iceland
University of Iceland
Telemark University College
Mid Sweden University

Slovēnija
Vācija
Spānija
Grieķija
Igaunija
Francija
Kipra
Grieķija
Grieķija
Īslande
Norvēģija
Norvēģija
Nīderlande
Nīderlande
Beļģija
Lielbritānija
Francija
Itālija
Zviedrija
Somija
Austrija
Lielbritānija

Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Prakse
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas

Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

Grieķija
Lielbritānija
Lielbritānija
Īslande
Īslande
Norvēģija
Zviedrija

Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas

Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

01.06.2011. - 31.08.2011.
20.06.2011. - 20.09.2011.
01.06.2011. - 01.09.2011.
03.06.2011. - 03.09.2011.
16.06.2011. - 16.08.2011.
31.05.2011 - 31.08.2011.
01.06.2011. - 31.08.2011.
01.06.2011. - 01.09.2011.
03.06.2011. - 03.09.2011.
01.06.2011. - 31.08.2011.
01.06.2011. - 31.08.2011.
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PIELIKUMS NR.7.

TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS DOCĒTĀJI
Akadēmiskais
Zinātniskais grāds
amats
TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS VADĪBAS FAKULTĀTE
Uzvārds

Vārds

Ābols

Ilgvars

Lektors

DruvaDruvaskalne

Iveta

Docente

Ebele

Inese

Lektore

Grīnfelde

Ilze

Lektore

Lotiņa

Linda

Kalnačs

Ģeogrāfijas maģistrs

Ģeogrāfijas maģistre, LU
Vides zinātnes doktorantūras
studente
Sociālo zinātņu maģistre
vadībzinātnē, LU
Vadībzinātnes,
Uzņēmējdarbības vadības
doktorantūras studente

Kursi
Ievads tūrismā
Pilsētu tūrisms

E-pasts

ilgvars.abols@va.lv

Tūrisma ģeogrāfija
Latvijas tūrisma ģeogrāfija

iveta.druva@va.lv

Cilvēkresursu vadība
Finanšu vadības pamati
Tūrisma produkta veicināšana

inese.ebele@va.lv

Sociālo zinību maģistra grāds
sabiedrības vadībā

Tūrisma projektu vadība
Lauku tūrisms
Aktīvā tūrisma vadība

ilze.grinfelde@va.lv

Lektore

Mākslas maģistre,
Profesionālais maģistra grāds
uzņēmējdarbības vadībā

Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Ievads starpkultūru komunikācijā

linda.lotina@va.lv

Jānis

Profesors

Mākslas doktors

janis.kalnacs@va.lv

Klepers

Andris

Lektors

Tūristu grupu organizēšana un vadība
Tūrisma mārketings

andris.klepers@va.lv

Sakne

Inita

Docents

Ģeogrāfijas maģistrs, LU
Ģeogrāfijas doktorantūras
students
Vadībzinātnes maģistrs

Kultūras vēsture un tūrisms
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms

Siņicins

Mihails

Lektors

Pedagoģijas maģistra grāds

Smaļinskis

Juris

Docents

Bioloģijas maģistrs

Agita

Asociētā
profesore

Līviņa

Ekonomikas doktore

B un C daļas kursi
Ievads uzņēmējdarbībā
Mikroekonomika
Makroekonomika
Eiropas Savienība – attīstība, tendences
Tūrisms un vide
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Valsts pārvalde un pašvaldības
Tūrisma reģionālā politika
Uzņēmuma stratēģija
Tūrisma plānošana

inita.sakne@va.lv
misa.sinicins@va.lv

juris.smalinskis@va.lv
agita.livina@va.lv
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INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE
Vīksna

Valdis

Lektors

Augstākā izglītība
radioinženierijā

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAULTĀTE
Silkāne
Vineta
Docente
Maģistra grāds psiholoģijā
BIZNESA VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE
Ore
Maira
Docente
Ekonomikas maģistre
VALODU STUDIJU UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS
Lutere
Anita
Lektore
Izglītības zinātņu maģistre
Humanitāro zinātņu bakalaura
Pāvule
Baiba
Lektore
grāds mākslās
Suharževska Erna
Lektore
Pedagoģijas maģistre
Viļumsone
Genovefa
Docente
Angļu filoloģijas maģistre
VIESLEKTORI
Profesionālais māgistra grāds
Bērziņa
Iluta
Vieslektore
uzņēmējdarbības vadībā
Uzņēmējdarbības vadības
Birģele
Mairita
Vieslektore
maģistre
Profesionālais maģistrs
Kalniņa
Zane
Vieslektore
sabiedrības un iestāžu vadībā
Maculēviča
Mudīte
Vieslektore
Pedagoģijas maģistre
Sociālo zinātņu maģistra grāds
Ozoliņa
Rita
Vieslektore
ekonomikā
Puroma
Ilva
Vieslektore
Pedagoģijas maģistre
Sociālo zinātņu bakalaurs,
kvalifikācija Tūrisma
Ļaudupe
Evija
Vieslektore
uzņēmuma vadītājs, nozares
profesionāle
Rudiņa
Irina
Vieslektore
Nozares profesionāle
Huang
Fang
Vieslektore

Datorzinības

valdis.viksna@va.lv

Pētījumu metodoloģija

vineta.silkane@gmail.com

Finanšu grāmatvedība

maira.ore@va.lv

Vācu valoda

anita.lutere@va.lv

Franču valoda

baiba.pavule@va.lv

Krievu valoda
Angļu valoda tūrisma nozarē

erna.suharzevska@va.lv
genoveva.vilumsone@va.lv

Tūrisma plānošana

iluta.berzina@va.lv

Viesmīlība
Klientu apkalpošana
Tūrisma produkts
Biznesa plāns
Publiskā runa

etika@tvnet.lv

Tūrisma statistika un metodoloģija

rita.ozolina@va.lv

Uzņēmējdarbības tiesības

ilva.puroma@va.lv

Prakse rezervēšanas sistēmās

evija.laudupe@va.lv

Prakse viesmīlības servisā
Ķīniešu valoda

fang.huang@va.lv

mairita.birgele@va.lv
zane.kalnina09@va.lv

irinarudina@inbox.lv
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PIELIKUMS NR.8.

TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ
IZMANTOTĀS STUDIJU FORMAS A DAĻAS KURSOS PILNA LAIKA STUDENTIEM
2010./2011.AK.G.STUDIJU GADĀ

Kurss
OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA)
Vispārīgie obligātie studiju kursi
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda
Datorzinības
Publiskā runa
Pētījumu metodoloģija
Tūrisma statistika un metodoloģija
Kopā akadē miskās stundas
%
SPECIALITĀTES
OBLIGĀTIE
KURSI
Ievads tūrismā
Ievads uzņēmējdarbībā
Kultūrvēsture un tūrisms
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Tūrisma ģeogrāfija
Mārketinga vadība
Viesmīlība
Uzņēmējdarbības tiesības
Tūrisma produkts
Uzņēmuma stratēģija
Cilvēkresursu vadība
Makroekonomika
Mikroekonomika
Tūrisms un vide
Tūrisma reģionālā politika
Finanšu vadības pamati
Kopā akadē miskās stundas
%

Lekcijas

-

Semināri,
praktiskie,
grupu nod.

Pārbaudes
darbi

Kopā

10
6

76
76
10
14

20
20
4
4

96
96
24
24

22
38
14

22
198
69

4
52
17

48
288
100

20
22
24
12
24
24
20
12
22
24
24
24
24
36
24
24
360
50

24
24
20
10
20
20
24
12
22
22
24
18
18
12
22
22
314
44

4
2
4
2
4
4
4
4
2
6
6
2
2
44
6

48
48
48
24
48
48
48
24
48
48
48
48
48
48
48
48
718
100
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PIELIKUMS NR.9.
2010.G. IMATRIKULĒTO PILNA LAIKA STUDENTU REZULTĀTI
Npk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Vārds, uzvārds
Santa Aleksandrova
Raivis Aļeksejevs
Dita Ančevska
Agris Batānovs
Baiba Bendika
Sintija Bendrupa
Madara Birzgale
Lāsma Bubene
Sandis Bunkšs
Monta Čereškeviča
Ivo Deičmanis
Vita Dravniece
Diāna Dreijalte
Līga Dreiškina
Nauris Dukurs
Ģirts Ertmanis
Kristīne Gangnusa
Laura Gribuste
Lāsma Jakimova
Maiga Jirgena
Līga Kolupajeva
Endija Krūmiņa
Kristīne Ločmele
Kristīne Madelāne
Agnese Marhele
Kārlis Melngalvis
Uģis Misiņš
Matīss Pelcis
Laura Penka
Aija Pētersone
Edgars Riba
Madara Rudzīte
Linda Ruģele
Kristīne Stirna
Kristīne Strazdiņa
Anna Šarova
Ilze Šmite
Artūrs Teriņš
Marta Ūdre
Māra Vecele
Māra Vītola
Anna Zalužinska
Elīna Zariņa
Rūdolfs Zēns
Maira Zilaua

Iestāj.
atzīme
57
42
75
60
71
57
59
75
57
61
63
55
78
66
41
50
50
63
71
65
67
61
63
51
57
53
65
52
50
57
48
71
63
75
74
61
59
73
76
52
59
75
60

Vidējā izglītība
(iestāde)
Elejas vsk.
Cēsu 2.vsk.
Rīgas Hanzas
Limbažu 3.vsk.
Cēsu VĢ
Elejas vsk.
Valmieras PĢ
Siguldas VĢ
Gulbenes VĢ
Valmieras 5.vsk.
Siguldas VĢ
Alūksnes VĢ
Smiltenes ģimn.
Madonas VĢ
Naukšēnu vsk.
Balvu amatn.sk.
Gulbenes VĢ
Līgatnes vsk.
Preiļu VĢ
Cēsu DACVĢ
Valmieras Viest. vsk
Mālpils vsk.
Valmieras VĢ
Rūjienas vsk.
Cēsu vak.vsk.
Rīgas 69.vsk.
Gulbenes ģimn.
Zvejniekciema vsk.
Mazsalacas vsk.
Alojas vsk.
Valmieras VĢ
Valmieras 5.vsk.
Jēkabpils VĢ
Siguldas VĢ
Valmieras Viest. vsk.
Valmieras 2.vsk.
Rūjienas vsk.
Valmieras PĢ
Cēsu DACVĢ
Rīgas Pļavnieku ģ.
Gulbenes 2.vsk.
Nautrēnu vsk.
Ogres ģimnāzija
Ikšķiles vsk.
Alūksnes VĢ
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PIELIKUMS NR.10.
KONKURSS UZ VIENU BUDŽETA VIETU
PILNA LAIKA STUDIJĀS PROGRAMMĀ TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA
NO 1996. –2009.GADAM
Gads
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Konkurss (uz 1 budžeta
vietu)
14,1
9,8
7,6
7,6
14,4
12
14,2
14,3
21,2
13,1
13,7
22,6
14,3
10,8
11,4
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PIELIKUMS NR.12.
STUDIJU KURSU ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS
Studiju
pr.daļa
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
A
B
B

Kursa nosaukums
Tūrisma ģeogrāfija
Mikroekonomika
Prakse viesmīlības servisā
Tūrisma produkts
Prakse rezervēšanas sistēmās
Uzņēmumu stratēģija
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Ievads uzņēmējdarbībā
Prakse viesmīlības servisā
Publiskā runa
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Ekotūrisms un ilgstspējīgs tūrisms
Tūrisma statistika un datu analīze
Tūrisma pakalpojumu kvalitāte un
vadība
Tūrisma produktu veicināšana
Tūristu grupu organizēšana un
vadīšana
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms

Docētājs
Iveta Druva-Druvaskalne
Mihails Siņicins
Irina Rudiņa
Zane Kalniņa
Evija Ļaudupe
Agita Līviņa
Juris Smaļinskis
Mihails Siņicins
Irina Rudiņa
Mudīte Maculēviča
Linda Lotiņa
Juris Smaļinskis
Rita Ozoliņa
Inita Sakne
Inese Ebele
Andris Klepers
Juris Smaļinskis

4
3
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2

Kursa
vērtējums
kopumā
(maks.7balles)
6,4
5,4
6
5,6
5,6
4,9
6,6
5,6
6,2
6
5
5,4
4,5

64
75
59
51
73
72
82
64
79
88
84
75
53

2
2

4,8
6

50
40

2
2

6,4
6

64
64

KP

7.tabula. 2010./2011.ak.studiju gada studiju kursu īstenošanas novērtējums

%

Pielikums Nr.13.
DIPLOMA UN DIPLOMA
PIELIKUMA PARAUGI
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
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Pielikums Nr.14.
STUDIJU KURSU APRAKSTI
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

ANGĻU VALODA TŪRISMA NOZARĒ
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Genoveva Viļumsone
A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti pilna laika studijās/8 kredīti nepilna laika studijās
Pilna/ Nepilna laika studijas
Bakalaura
1. studiju gads ( 1., 2. semestris) pilna laika studijās; 1., 2. studiju gads (1.- 4.
semestris) nepilna laika studijās
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Vērtējums A-E
IZM ISEC sertifikātā „Year 12” par angļu valodas apguvi
Kursa mērķis ir paaugstināt studentu kompetences līmeni angļu valodā, lietojot to
tūrisma nozarei radniecīgās situācijās; attīstīt runas plūdumu un valodas precizitāti
atbilstošā formālās valodas līmenī; aktivizēt profesionālās rakstu valodas prasmes,
mācot, kā organizēt informācijas pasniegšanu; trenēt publiskās runas prasmes;
paplašināt vārdu krājumu, nostiprināt gramatikas zināšanas un valodas struktūru
lietošanas prasmes jaunos kontekstos un funkcijās; veicināt studentu starpkultūru
komunikācijas izpratni starptautiskajā tūrisma vidē un radīt ētikas izpratni tūrisma
nozarē.
Nodarbību veidi: praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, teksta kopsavilkumi, esejas
u.c.
Pilna laika studijās visā studiju gadā kopā 96 kontaktstundas: uz 4 kp ir 6 moduļi,
katrā 8 nodarbības (16 kontaktstundas), plus 2 kontaktsundas eksāmenam. Katrs
modulis tiek nobeigts ar testu, vērtējums sastāv no 2 daļām: rakstiskās un mutiskās
daļas/ prezentācijas.
Nepilna laika studijās 80 kontaktstundas, katrā semestrī 20 kontaktstundas, attiecīgi 5
tēmas (pakārtotas 6 moduļiem), valodas lietošanas uzdevumi un runāšanas prasmju
nostiprināšana; katra semestra beigās eksāmens (2 kontaktstundas)
Pēc kursa apgūšanas studenti:
- izpratīs un spēs izskaidrot ar tūrisma nozari saistītus jēdzienus angļu valodā;
- demonstrēs publiskās uzstāšanās prasmes, lietojot attiecīgas pārliecināšanas
metodes un tehniskos līdzekļus;
- izpratīs lietišķās sarakstes stilus, kārtojot darba jautājumus tūrisma nozarē;
- demonstrēs spējas veikt patstāvīgu izpēti un sagatavot patstāvīgu darbu
atbilstoši dotajiem norādījumiem.
6 moduļi:
1. Tūrisma veidi. Tradīcijas un īpašo interešu tūrisms. Darba iespējas tūrisma nozarē.
2. Viesnīcas un viesmīlības bizness. 3. Tūroperatori un tūrisma aģenti. Tūrisma objektu
apskate un apraksti. 4. Transports tūrismam. 5. Ekoloģiskie apsvērumi tūrismā. 6.
Starpkultūru komunikācija un ētika tūrisma nozarē.
– Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi;
– Sagatavotas un atbildētas visas mutiskās prezentācijas;
– Visi patstāvīgie darbi sagatavoti atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
aprakstā minētajiem norādījumiem;
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.
– Vidzemes Augstskolas ētikas principi un akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas
studiju kursa prasības.
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Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

Eksāmens
– 67% vērtējuma veido moduļu vērtējums (kontroldarbi, citi rakstu darbi,
mutiskās prezentācijas;
– 33% vērtējuma veido eksāmena vērtējums;
– (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības
un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1. Harding K 2003. Going International. Oxford UP
2. Mol.H., 2008. English for Tourism and Hospitality in Higher Education.
Garnet Education
Aktuāli materiāli no dažādiem avotiem

Kursa apraksts apstiprināts Valodu studiju un eksaminācijas centra sēdē 2011. gada 24. martā.
Protokols 2011/ 2
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

CEĻOTĀJU PSIHOLOĢIJA UN MOTIVĀCIJA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Linda Lotiņa
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna laika/ Nepilna laika studijas
Bakalaura
2.studiju gads I semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads tūrismā
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu galvenajos ceļotāja uzvedības aspektos tūrismā – gan pirms
tūrisma produkta iegādes, gan produkta patēriņa laikā, gan arī saņemtā produkta izvērtēšanas
posmā. Students izpratīs ceļotāju uzvedības ietekmējošos faktorus un apgūs prasmes analizēt
patērētāju uzvedību, iepazīsies ar galvenajām motivācijas un lēmumu pieņemšanas teorijām un
apgūs prasmes teorētiskās atziņas pielietot praktiski.
Praktiskie darbi studiju kursa ietvaros virzīti uz specifisko tūrisma motivāciju izpēti studentu
interesējošos tūrisma veidos, kā arī uz ceļotāja motivāciju ietekmējošo faktoru un lēmumu
pieņemšanas stratēģiju praktisku izpēti.
Studiju kursa apjoms pilna laika studijās ir 80 akadēmiskās stundas: klātienes nodarbības ir
24 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās stundas un studentu patstāvīgais darbs 54
akadēmiskās stundas.
Klātienes nodarbības
Lekcijas
Pārbaudes darbs
Galvenās studentu patstāvīgā darba formas nodarbībās –
gadījumu analīzes, , diskusijas, pētniecības darbu
prezentācijas

24 akadēmiskās stundas
10 akadēmiskās stundas
1 akadēmiskā stunda
13 akadēmiskās stundas

Studentu patstāvīgais darbs gatavojoties nodarbībām 54 akadēmiskās stundas
Literatūras studijas
28 akadēmiskās stundas
Studiju darbi (gadījumu analīzes, pētniecības darbi, 26 akadēmiskās stundas
zinātnisko rakstu kopsavilkumi; Gatavošanās semināriem,
pārbaudes darbam, eksāmenam )
Studiju rezultāti

Eksāmens
2 akadēmiskās stundas
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Izpratīs būtiskākās ceļotāju motivācijas teorijas, ceļotāju tipoloģijas, spēj tās kritiski
izvērtēt un pielietot praksē, tai skaitā prasmes analizēt un kritiski izvērtēt būtiskākos
ceļotāju ietekmējošos riskus un izstrādāt stratēģijas to ietekmes samazināšanai;
– Iegūs zināšanas par ceļotāja motivāciju ietekmējošiem faktoriem un specifisko tūrisma
motivāciju daudzveidību;
– Padziļinās zināšanas par specifiskām motivācijām atkarībā no tūrisma veidiem un
ceļotāju dažādības;
– Attīstīs prasmes ceļotāju uzvedības izpētē un kritiskā analīzē, gan pirms lēmuma par
ceļošanu pieņemšana gan, ceļojuma laikā, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot
informāciju, kā arī prezentējot rezultātus;
– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa galvenajiem
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Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa literatūra

tematiem.
1) Ceļotāja motivāciju ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori (kultūras ietekmes, dzimuma
un vecuma ietekmes, ģimenes dzīves cikls, ekonomiskie un sociālie faktori, sagaidāmie
riski u.c.)
2) Galvenās motivācijas teorijas
3) Būtiskākās lēmumu pieņemšanas teorijas tūrismā un sociālo grupu ietekme uz lēmumu
pieņemšanas procesu
4) Tūristu tipoloģijas tūrismā un to nozīme
5) Ceļotāju uzvedības citi aspekti (apmierinātība, pakalpojuma kvalitātes uztvere u.c.)
– Termiņā jāsagatavo un jāiesniedz un/ vai jāprezentē studiju kursa grupu un individuālie
darbi;
– Par visiem studiju kursa ietvaros veiktajiem darbiem jāsaņem sekmīgs novērtējums (ne
zemāks kā 4 balles);
– Jāgatavojas semināriem un aktīvi jāiesaistās semināru aktivitātēs, semināru
apmeklējums obligāts;
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un akadēmiskās
ētikas nolikums;
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa aprakstā
minētajiem norādījumiem.
Papildus nosacījumi
– Par darba iesniegšanu pēc termiņa jāveic individuāls papildus uzdevums;
– Par nesekmīga darba pārrakstīšanu vērtējums tiek samazināts par 2 ballēm.
eksāmens
– Starpieskaite – 15 %
– eksāmens 35 %,
– noslēguma prezentācija 20 %
– Citi studiju kursa ietvaros veikti darbi 30%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un eksāmena
vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Bowen, D. Clarke, J. 2009. Contemporary Tourist Behaviour: Yourself and Others as Tourists.
Cambridge. Cambridge University Press.
Decroip, A. 2006. Vacation Decision Making. Oxsfordshire. Cabi Publishing

Papildu literatūra

Swarbrooke, J. , Horner., S. 2007. Consumer behaviour in Tourism. Oxford. Elsevier Ltd. Ch.2.,
3., 6.
Cai L.A., Feng R. ,Breiter D. 2004.Tourist purchase decision involvement and information
preferences. In Journal of Vacation Marketing 2004 (10): pp.138 – 148
Chang J.C. 2008. Tourists' Satisfaction Judgments: An Investigation of Emotion, Equity, and
Attribution. In Journal of Hospitality &amp; Tourism Research 2008(32):pp. 108 – 134.
Dombey O. 2003.The effects of SARS on the Chinese tourism industry. In Journal of Vacation
Marketing 2003, Vol.10 (1) pp. 4–10.
Hoyer, W.D., MacInnis, D.I. 2007. Consumer Behaviour. New York, Houghton Miflin Company.
Ch.1., 2.
Hsu, C., Cai A.L., Li M. 2010. Expectation, Motivation, and Attitude: A Tourist Behavioral Model.
In Journal of Travel Research 2010 (49):pp. 282 – 296.
Hunter-Jones P., Jeffs A., Smith D. 2007 Backpacking Your Way into Crisis: An Exploratory
Study into Perceived Risk and Tourist Behaviour Amongst Young People in Jounuit of Travel &
Tourism Marketing. 2007. Vol. 2.1, No. 2/3/4. pp. 237-247
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Jonas A., Mansfeld Y., Paz S., Potasman I. 2010. Countries Determinants of Health Risk
Perception Among Low-risk-taking Tourists Traveling to Developing. In Journal of Travel
Research XX(X): pp.1– 13.
Kemperman A. D.A.M., Borgers A.W.J., Timmermans H.J.P. 2009. Tourist shopping behavior in
a historic downtown area. In Tourism Management .2009 (30):pp. 208–218.
Kozak M. 2002. Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. In
Tourism Management 2002 (23): pp.221–232.
Larsen S., Brun W., Ugaard T. 2009. What tourists worry about – Construction of a scale
measuring tourist worries. In Tourism Management 2009 (30)pp. 260–265
Leung C.C.M., Huang Y. 2007.Five countries coverage on China and Vietnam by western-led
English-language media. The paradox of journalistic representation of the other : The case of
SARS. In Journalism 2007( 8).pp. 675 - 698
Lo´ pez-Bonilla L.M., Lo´ pez-Bonilla J.M.2009. Postmodernism and Heterogeneity of Leisure
Tourist Behavior Patterns. In Leisure Sciences, 2008 (31):pp. 68–83
Sparks B., Pan G.W. 2009. Chinese Outbound tourists: Understanding their attitudes,
constraints and use of information sources. In Tourism Management 2009 (30):pp. 483–494.
Tava 2010 Augsti prioritāru tūrisma tirgu pētījums. Prezentācija. Pieejama
http://tava.gov.lv/userdata/File/Dokumenti/Petijumi/arvalstu-turistu-aptauja-2010.pdf
Tran X., Rolston L. 2006. Tourist Preferences: Influence of Unconscious Needs. In Annals of
Tourism Research, 2006.Vol. 33,Nr.2. pp. 424–441.
Tsang N.K., Ap J. 2007. Tourists' Perceptions of Relational Quality Service Attributes: A CrossCultural Study. In Journal of Travel Research 2007 (45).pp. 355 – 363.
Xie H., Costa C.A., Morais D.B. 2008. Gender Differences in Rural Tourists’
Motivation and Activity Participation. In Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 2008.
Vol.16(4): pp.368 – 384.
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma
CILVĒKRESURSU VADĪBA

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Mg.sc.soc.Inese Ebele, inese.ebele@va.lv
A daļa
4 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
3.gads, 5.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Ievads uzņēmējdarbībā
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
Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 24 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze
24 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras studijas
50 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 10 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze
10 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras studijas
80 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Spēj patstāvīgi analizēt informāciju par personālu un to izmantot, pieņemt lēmumus un
risināt problēmas un tūrisma un viesmīlības organizāciju vadībā.
Izprot un ievēro profesionālo ētiku. Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi,
tuvākā un tālākā nākotnē, uz organizāciju, tās darbiniekiem un sabiedrību. Spēj
piedalīties tūrisma organizāciju personāla vadībā,, demonstrējot globālu redzējumu,
lēmumu, rīcību un procesu savstarpējo saišu un savstarpējo atkarību apzināšanos.
Spēj parādīt personāla vadīšanai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo
zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst tūrisma nozares un organizāciju
vadības augstāko sasniegumu līmenim.
Spēj parādīt tūrisma organizāciju personāla vadības jomas svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni.
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu
un pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un
risinājumus personāla vadībā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un attīstību, virzīt savu un padoto tālāku
mācīšanos un personisko un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu
risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot
citu cilvēku darbu, pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus,
pēc iespējas, visām iesaistītajām pusēm izdevīgus risinājumus mainīgos vai neskaidros
apstākļos.
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Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

1.Cilvēkresursu vadības jēdziens un attīstība; lomas un funkcijas organizācijā.
2.Vadītājs un vadīšana.
3.Cilvēkresursu plānošana.
4.Personāla meklēšana, atlase un adaptācija.
5.Personāla novērtēšana
6. Personāla apmācība un attīstība
7. Motivācija. Atalgojuma sistēmas veidošana.
8. Komandas veidošana un vadība.
9. Lietišķā komunikācija.
10.Konfliktu vadība.
11. Stresa menedžments
12. Pārmaiņu veidi un to vadība
13.Darba aizsardzība
– 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 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.
eksāmens
– Praktisko darbu rezultātiem – 40%
– 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)
Ešenvalde I. 2008. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga, Merkūrijs LAT, 349 lpp.
Reņģe V. 2007. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga : Zvaigzne ABC,
215 lpp.
Armstrong M. 2009. A Handbook of personnel management practice. London, Kogan
Page, 959 pp.
Maund L.2001. Introduction to Human Resource Management: Theory and Practice.
Palgrave Macmillan, 608 p.
Eberharts G.F. 2003. Konflikti darbā : atpazīt, risināt, novērst. Rīga, BALTA eko, 121
lpp.
Geiselharts R.R., Hofmane-Burkarta K. 2003. Stresa menedžments: labākie
atslābināšanās paņēmieni. Rīga, BALTA eko, 125 lpp.
Kehre M. 2004. Personālmenedžments uzņēmumā. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 230
lpp.
Krīgers V. 2003. Komandas vadība. Rīga, BALTA eko, 127 lpp.
Ozoliņa Nucho Aina. Stress: tā pārvarēšana un profilakse / Aina Ozoliņa Nucho,Māra
Videnre; recenz. Aina Špona. - Atkārtots un papild. izd. - Rīga : Biznesa Partneri, 2004. 255 lpp. - (Psiholoģija jūtu kultūrai). - Bibliogrāfija: 251.- 255. lpp. ISBN 9984-96107-9
Pikeringa P. 2002. Personāla vadība : kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo
rezultātu. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 125 lpp.
Šota B. 2002. Sarunas: drošas, radošas un veiksmīgas. Rīga, BALTA eko, 127 lpp.
Vīksna A. 1999. Personāla vadība . Rīga, Jumava, 120 lpp.
Vorončuka I. 2003. Personāla vadība : Teorija un prakse, Rīga, Latvijas Universitāte,
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318 lpp.
Žurnāls “Biznesa Psiholoģija”
www.ted.com
Zinātniskie raksti no datu bāzēm ScienceDirect, EBSCO, SAGE
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EKOTŪRISMS UN ILGTSPĒJĪGS TŪRISMS

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Mg.biol. Juris Smaļinskis
B daļa
2 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
3.gads, 6.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Tūrisma ģeogrāfija, Latvijas tūrisma ģeogrāfija, Tūrisms un vide
Iepazīstināt ar ilgtspējīga tūrisma būtību un pamatprincipiem, uzsverot un analizējot
trīs pamata faktoru – vides, ekonomisko un sociālo faktoru lomu nozares un minētā
tūrisma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Kursa ietvaros detalizētāk tiks aplūkots
viens no ilgtspējīga tūrisma veidiem – ekotūrisms, norādot šī tūrisma veida praksi
dažādās Pasaules valstīs un iespējas, kā arī esošajiem un potenciālajiem resursiem
un līdzšinējo praksi.
Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 12 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 12 stundas;
Studiju darbu veidi: patstāvīgie darbi 28 stundas, literatūras studijas 28 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 5 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 5 stundas;
Studiju darbu veidi: patstāvīgie darbi 28 stundas, literatūras studijas 42 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt
ilgtspējīgus lēmumus.
Izprot un ievēro profesionālo ētiku. Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības
ietekmi, tuvākā un tālākā nākotnē, uz sabiedrību un dabas vidi.
Spēj piedalīties ekotūrisma jomas attīstībā, demonstrējot globālu redzējumu,
lēmumu, rīcību un procesu savstarpējo saišu un savstarpējo atkarību apzināšanos.
Spēj parādīt ekotūrisma un ilgtspējīgas saimniekošanas svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni.
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu,
inovatīvu un pētniecisku darbību, kas veicina ilgtspējīga tūrisma attīstību.
Ilgtspējīgas attīstības filozofija, vēsturisks atskats
Tiesiskā un institucionālā bāze
Ilgtspējīga tūrisma piemēri un prakse Baltijas jūras reģionā Ilgtspējīgas attīstības
sektori (jomas)
Ilgtspējīgas (t.sk. tūrisma) attīstības indikatori, to loma tūrisma organizācijā un
vadībā
Ilgtspējīga tūrisma produkta piemēri Latvijā
Ekotūrisma pamatjautājumi, definīcijas, izpratnes
Tiesiskā un institucionālā bāze
Latvijas Ekotūrisma savienība
Ekotūrisma projekti, aktivitātes un piemēri Latvijā
Ekotūrisma resursi, infrastruktūra, produkts
Ekotūrisms – ilgtspējīga pieeja tūrisma plānošanā un organizācijā
Ekotūrisma pieredze citos kontinentos un valstīs
Ekotūrisma resursi, to izmantošanas iespējas
Ekotūrisma produkts
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Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa literatūra
Papildu literatūra

Ekotūrisma prakse Baltijas jūras reģionā
Ekotūrisma sektora problēmas/perspektīvas
– 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 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.
eksāmens
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
1. Patstāvīgo darbu atzīmes – 50%.
2. Eksāmena atzīmes – 50%.
Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles
Kļaviņa M. un Zaļokšņa J. redakcijā (2010) Vide un ilgtspējīga attīstība Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds
Ekotūrisma attīstības stratēģija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, 2002. gads;
Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latvijā. LLTA „Lauku ceļotājs”, 2004. gads;
Tūrisms ilgtspējīgas attīstības kontekstā. VARAM, Latvijas ģeogrāfijas biedrība,
1998. gads;
Smaļinskis J. Vides, sociālie un ekonomiskie aspekti lauku tūrisma ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanā. LLTA „Lauku ceļotājs”, 2006. gads;
www.ecotourism.ee – Ekotūrisms Igaunijā;
www.eko.celotajs.lv – „Zaļais sertifikāts”;
www.em.gov.lv – LR Ekonomikas ministrija;
www.mk.gov.lv – LR Ministru kabinets;
www.raplm.gov.lv – LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;
www.vidm.gov.lv – LR Vides ministrija;
www.videsprojekti.lv – Vides projekti;
www.lva.gov.lv – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas pārvalde;
www.tvnet.lv sadaļa „Zaļā zeme”, žurnāls „Vides vēstis” www.videsvestis.lv u.c.
periodika
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FINANŠU VADĪBAS PAMATI
\
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Mg.sc.soc. Inese Ebele
A daļa
4 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
4.gads, 8.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: …
Ievads uzņēmējdarbībā

Studenti tiek iepazīstināti ar integrētās finanšu vadības elementiem, ar finanšu
plānošanas, investīciju projekta novērtēšanas metodēm, finanšu pārskatos
iekļautās informācijas analīzes pamata paņēmieniem, apgūst pamatus finansu
lēmumu pieņemšanā uzņēmumā.
Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 18 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 30 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 70 stundas, literatūras studijas
40 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 10 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 10 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 70 stundas, literatūras studijas
70 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt finanšu informāciju un to izmantot, pieņemt
lēmumus un risināt problēmas tūrisma un viesmīlības nozarē un tūrisma un viesmīlības
organizāciju vadībā.
Izprot un ievēro profesionālo ētiku. Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi,
tuvākā un tālākā nākotnē, uz organizāciju, sabiedrību un vidi. Spēj pieņemt investīciju
un finanšu vadības lēmumus,, demonstrējot globālu redzējumu, lēmumu, rīcību un
procesu savstarpējo saišu un savstarpējo atkarību apzināšanos.
Spēj parādīt tūrisma un viesmīlības nozare projektu un organizāciju finanšu vadīšanai
raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.
Spēj parādīt tūrisma organizāciju finanšu vadības jomas svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni.

Studiju kursa saturs

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes finanšu vadībā, veikt
profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus tūrisma un viesmīlības nozarē un organizāciju
vadībā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar
nespeciālistiem.
Finanšu jēdziens un būtība
Risku novērtēšana un vadība
Uzņēmuma finanšu vadība un plānošana.
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Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

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.
– 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 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.
eksāmens
– Praktisko darbu rezultāti – 35%
– Eksāmens – 65%
– (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības
un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes / Svetlana Saksonova. Rīga : Merkūrijs Lat, 200X. - 225 lpp. - Literatūra: 224.-225.lpp. ISBN 9984-640-38-8
Kijosaki R.T., Lektere Š.L. Bagātais tētis, nabagais tētis. Rīga, Zvaigzne ABC,
176.lpp.
Cokins G. 2009 Performance Management: Integrating Strategy Execution,
Methodologies, Risk, and Analytics. John Wiley Sons Inc., ISBN 978-0-470-44998-1
Kodoliņa-Miglāne I. 2005. Nodokļi Latvijā pēc iestāšanās Eiropas savienībā. Rīga,
Turība, 104.lpp.
Korsaka T. 2003. Finanšu vadība. Rīga, Apgāds “Rasa ABC”, 60.lpp.
Rurāne M. 2005. Finanšu menedžments. Rīga, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola, Ešenvalde I. 2004. Personāla praktiskā vadība.
Rīga, Merkūrijs LAT, 384 lpp.
Saksonova S. 2004. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga, SIA Izglītības
soļi, 105.lpp.
Zelgalve E., Petrovska N. 2004. Kredītspējas analīze un novērtēšana. Rīga, Latvijas
Universitāte, 146.lpp.
www.bank.lv
www.fm.gov.lv
www.em.gov.lv
www.bankasoc.lv
www.fktk.lv
www.kase.gov.lv
www.financenet.lv
Papildu avots - Filmas par naudu
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FRANČU VALODA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa
apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa
līmenis
Studiju gads,
semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa
anotācija

Studiju kursa
metodes

Baiba Pāvule
A daļas kurss
4 +4 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
1. studiju gads, 1., 2. semestris – 4KP;
2.studiju gads, 3. semestris – 2 KP; 4. semestris-2 KP
Franču valoda
Bez priekšzināšanām
Kurss aptver plašu tēmu loku, kas paredzētas topošajiem viesmīlības un tūrisma
servisa darbiniekiem. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas, kas nepieciešamas sadzīves
un profesionālās situācijās.
Prast tikt galā ar sarežģījumiem ikdienā, darbā, ģimenē, brīvdienās, ceļojumos.
Spēt uztvert un iesaistīties sarunā par laiku, kultūru, transportu, virzieniem, veselību,
personālu un tā īpašībām, apmešanās vietām, ēdieniem, kultūru.
Nodarbību veidi: praktiskās nodarbības.
Studiju darbu veidi: darbs ar tekstu, dialogi un lomu spēle, diskusijas, strapkultūru
situāciju analīze.
Pirmais gads 4KP, 160 akadēmisko stundu darbs:
klātienes nodarbības ir 48 akadēmiskās stundas
darbs ar tekstu un sapratnes pārbaudes uzdevumi 36 akadēmiskās stundas
izteikšanās rakstiski 36 akadēmiskās stundas
gramatikas uzdevumi 40 akadēmiskās stundas
eksāmens – 2 akadēmiskās stundas
Otrā gada pirmais pusgads 2KP ir 80 akadēmisko stundu darbs:
klātienes nodarbības ir 24 akadēmiskās stundas
darbs ar tekstu un sapratnes pārbaudes uzdevumi 18 akadēmiskās stundas
izteikšanās rakstiski 18 akadēmiskās stundas
gramatikas uzdevumi 20 akadēmiskās stundas
eksāmens – 2 akadēmiskās stundas

Studiju rezultāti

Otrā gada otrais pusgads 2KP ir 80 akadēmisko stundu darbs:
klātienes nodarbības ir 24 akadēmiskās stundas
darbs ar tekstu un sapratnes pārbaudes uzdevumi 18 akadēmiskās stundas
izteikšanās rakstiski 18 akadēmiskās stundas
gramatikas uzdevumi 20 akadēmiskās stundas
eksāmens – 2 akadēmiskās stundas
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot dažādas starpkulturālas (Latvija-Francija) verbālas
un neverbālas situācijas.
– Spēs demonstrēt franču valodas zināšanas atbilstošā līmenī un pielietot tās
savai nozarei atbilstošā profesionālā darbībā.
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Studiju kursa saturs

– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa laikā
apgūto gramatiku un teikumu konstrukciju franču valodā.
– Pratīs iegūt informāciju no masu saziņas līdzekļiem un pielietot savā
profesionālajā darbībā.
– Pratīs sazināties pa telefonu un epastu gan privātajā, gan darba attiecību
kontekstā.
– Spēs patstāvīgi strukturēt turpmāko franču valodas apguvi un patstāvīgi
pilnveidot attiecīgās valodas līmeni.
– Vēlamais sasniedzamo valodas kompetenču līmenis (runāšanas, lasīšanas,
klausīšanās, rakstīšanas) pēc četriem semestriem ir B1.
Kursā apgūstamās tēmas:
1. semestris
1. Sasveicināšanās, atsveicināšanās un priekšā stādīšanās
2. Iepazīšanās
3. Intereses un izklaides
4. Laiks
5. Cilvēka raksturošana
2. semestris
1. Apmešanās vieta
2. Pārtikas produkti, iepirkšanās
3. Maltītes
4. Ikdiena, mājas darbi
5. Apģērbi, iepirkšanās
3. semestris
1. Uzņēmums un darba attiecības
2. Brīvdienas un atpūta
3. Sabiedriskais transports
4. Veselības aprūpe, negadījumi
5. Ģimene un attiecības
4. semestris

Prasības
kredītpunktu ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu
veido

1. Pilsēta
2. Lauki
3. Ceļš, virzieni, satiksmes negadījumi.
4. Laika apstākļi
5. Kultūra un māksla.
Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē nodarbības.
– 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.
Eksāmens
– 66% semestra vērtējums
– 33% eksāmena vērtējums
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
–
–
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Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

eksāmena darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Metode : Philipe Dominique, Jacky Girardet, Michèle Verdelhan, Michel Verdelhan
‘’Le Nouveau Sans Frontières 1’’ un ‘’ ‘’Le Nouveau Sans Frontières 2’’
Claire Miquel ’’Vocabulaire progressif du français’’.
Claire Miquel ’’Communication progressive du français’’.
Odile Thévenaz ’’Grammaire progressive du français’’.

Papildus metodes: Belleville; Alter Ego; Le français du tourisme; Le français
de l’hôtellerie.
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IEVADS STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJĀ
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Linda Lotiņa
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna laika/Nepilna laika studijas
Bakalaura
1.studiju gada I semestris / 2.studiju gada 1 semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Kursa mērķis ir sniegt ieskatu starpkultūru komunikācijā, aplūkot komunikācijas atšķirības
dažādu kultūru pārstāvju mijiedarbībā, iepazīties ar starpkultūru komunikācijas raksturīgākajiem
aspektiem organizācijās; iepazīstināt ar zīmīgākajām starpkultūru komunikācijas teorētiskajām
pieejām; attīstīt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas efektīvai komunikācijai starpkultūru
situācijā; veicināt izpratnes veidošanos par savas kultūras raksturīgajām iezīmēm un to lomu
starpkultūru komunikācijas procesā.
Studiju kursa saturs ir virzīts uz studenta starpkultūru inteliģences paaugstināšanu un studenta
sagatavošanu komunikācijai ar citas kultūras pārstāvjiem..
Studiju kursa apjoms pilna laika studijās ir 80 akadēmiskās stundas: klātienes nodarbības ir 24
akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās stundas un studentu patstāvīgais darbs 54
akadēmiskās stundas.
Klātienes nodarbības
Lekcijas
Pārbaudes darbs
Galvenās studentu patstāvīgā darba formas nodarbībās –
gadījumu analīzes, starpkultūru komunikācijas prasmi
attīstošas spēles, diskusijas, pētniecības darbu
prezentācijas

24 akadēmiskās stundas
10 akadēmiskās stundas
1 akadēmiskā stunda
13 akadēmiskās stundas

Studentu patstāvīgais darbs gatavojoties nodarbībām
Literatūras studijas
Individuālie mājas darbi (gadījumu analīzes, pētniecības
darbi; Gatavošanās semināriem, pārbaudes darbam,
eksāmenam )
Eksāmens

54 akadēmiskās stundas
28 akadēmiskās stundas
26 akadēmiskās stundas
2 akadēmiskās stundas

Studiju kursa apjoms nepilna laika studijās ir 80 akadēmiskās stundas: klātienes nodarbības ir
10 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās stundas un studentu patstāvīgais darbs 78
akadēmiskās stundas.
Klātienes nodarbības
Lekcijas
Pārbaudes darbs
Galvenās studentu patstāvīgā darba formas nodarbībās –
gadījumu analīzes, starpkultūru komunikācijas prasmi
attīstošas spēles, diskusijas, pētniecības darbu
prezentācijas

10 akadēmiskās stundas
6 akadēmiskās stundas
1 akadēmiskā stunda
3 akadēmiskās stundas
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Studentu patstāvīgais darbs gatavojoties nodarbībām 78 akadēmiskās stundas
Literatūras studijas
40 akadēmiskās stundas
Studiju darbi (gadījumu analīzes, pētniecības darbi, 38 akadēmiskās stundas
zinātnisko rakstu kopsavilkumi; Gatavošanās semināriem,
pārbaudes darbam, eksāmenam )
Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa literatūra

Eksāmens
2 akadēmiskās stundas
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Izpratīs galvenās starpkultūru / šķērskultūru komunikācijas teorijas un spēs pielietot tās
praktiski kritiski analizējot un risinot starpkultūru komunikācijas problēmas;
– Iegūs prasmes izprast kultūru balstoties uz zināšanām par kultūras dziļākajiem slāņiem
un šķērskultūru komunikācijas teorijām, kvalitatīviem informācijas avotiem, nevis tikai
pēc kultūras ārējām izpausmēm;
– Izpratīs kultūras atšķirību pamatu un veidošanās procesu un to ietekmi uz tūrisma
nozari (tai skaitā uz starppersonu komunikāciju, produktu patēriņu un veicināšanu,
organizāciju kultūru u.c.) un iegūs zināšanas kā vadīt kultūras atšķirības;
– Iegūs zināšanas par galvenajām starpkultūru komunikācijas problēmām saskarsmē un
prasmes šo barjeru pārvarēšanā;
– Attīstīs starpkultūru inteliģenci, paplašinot zināšanas par kultūrām, iegūstot prasmes
kultūras tuvredzības un etnocentrisma pārvarēšanā, paaugstinot tolerances pakāpi;
– Izpratīs ētiskas attieksmes un uzvedības lomu starpkultūru komunikācijā.
Šeit norādiet kursā apgūstamās tēmas
1. Kultūras, starpkultūru komunikācijas un šķērs-kultūru komunikācijas jēdzienu izpratne
2. Kultūras atšķirību veidošanās
3. Adaptēšanās process kultūrā un tipiskākās neveiksmes starpkultūru komunikācijā un to
pārvarēšanas stratēģijas
4. Galvenās starpkultūru komunikācijas teorijas
5. Identitātes un kultūras savstarpējā saistība
6. Latviešu kultūra
7. Multikulturāla sabiedrība
8. Starpkultūru komunikācijas aspekti organizācijās
– Termiņā jāsagatavo un jāiesniedz vai jāprezentē studiju kursa grupu un individuālie
darbi
– Par visiem studiju kursa ietvaros veiktajiem darbiem jāsaņem sekmīgs novērtējums (ne
zemāks kā 4 balles)
– Jāgatavojas semināriem un aktīvi jāiesaistās semināru aktivitātēs, semināru
apmeklējums obligāts
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un akadēmiskās
ētikas nolikums.
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa aprakstā
minētajiem norādījumiem.
Papildus nosacījumi:
- par darba iesniegšanu pēc termiņa jāveic individuāls papildus uzdevums
- par nesekmīga darba pārrakstīšanu vērtējums tiek samazināts par 2 ballēm
eksāmens
– Starpieskaite 20%,
– noslēguma prezentācija - grupu darbs 20%,
– citi studiju kursa ietvaros veiktie individuālie un grupu darbi 20 %;
– eksāmens 40%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un eksāmena
vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1. Martin, J.,N., Nakayama, T.,K. (2004) Intercultural Communication in Contexts, 3rd ed.
New York: McGraw and Hill.
2. Reisinger Y. (2009). International tourism: Cultures and Behaviour. Oxfords: Elsevier
Ltd.
3. Trompenaars, F. (2005). Riding the Waves of Culture, London: Nicholas Brealey
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Papildu literatūra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Publishing
Becker S. 2000. Service Recovery Strategies: The Impact of Cultural Differences in
Journal of Hospitality &amp; Tourism Research 2000 (24) 526 – 538p.
Biedrība Dialogi.lv www.dialogi.lv
Gīrcs, K. (1998) Kultūru interpretācija, Rīga: AGB.
Gledvels M. 2010 Lidmašīnu katastrofu etniskā teorija Talanta Kods: Ceļš uz Izcilību. Rīga.
Kontinets 167 – 206 lpp.
Gudykunst, W.,B., Mody, B. (2002). Handbook of International and Intercultural
Communication, 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
Harrison L., Huntington S. eds., (2000). Culture Matters: How Values Shape Human
Progress, NY:Basic Books
Hofstede, G., J. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors,
Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage Publications
Hofstede G., McCrae R.R. 2004. Personality and Culture Revisited: Linking Traits and
Dimensions of Culture in Cross-Cultural Research 2004 (38) 52 – 88p.
Jandt F.E. (2001). Intercultural Communication. An Introduction. 3rd ed. Incorporation
Thousand Oaks, London, Nw Delhi. USA: Sage Publications.
Kim D., Wen L., Doh K. 2009. Does Cultural Difference Affect Customer’s Response in a
Crowded Restaurant Environment? A Comparison of American Versus Chinese Customers
in Journal of Hospitality &amp; Tourism Research 2010(34) 103 – 123p.
Mattila A.S. 1999. The Role of Culture in the Service Evaluation Process in Journal of
Service Research 1999 ( 1) 250 – 261
Sabiedriskās politikas portāls www.politika.lv
Tomalin B., Nicks M. (2007). The World`s Business Cultures and how to unlock them,
London: Thorogood Publishing.
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IEVADS TŪRISMĀ
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Ilgvars Ābols
A daļa
4 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
I gads I semestris
Latviešu valoda
nav

Studenti iepazīsies ar tūrisma vēsturi, teorijām, kuras saistītas ar: tūrisma
veidu un formu daudzveidību, attīstības tendencēm un masveida tūrisma
attīstības problēmām. Īpaša vērība tiks pievērsta tūrismam kā vienai no
vadošajām pasaules ekonomikas nozarēm. Studentos tiks veidota izpratne
par to, kādu labumu tūrisms var nest valstij, pilsētai, novadam un viensētai.
Pilna laika studijās
48 akadēmiskās stundas : lekcijas -24 stundas, semināri 14 stundas,
gadījumu analīzes 6 stundas un pārbaudes darbi 4 stundas.
112 akadēmiskās stundas patstāvīgā darba gatavošanās semināriem 28
stundas, gadījumu analīzei 12 stundas, literatūras un elektronisko resursu
studijas 40 stundas, pētniecisko darba sagatavošana 12 stundas, referātu
sagatavošana 20 stundas.
Nepilna laika studijās
20 akadēmiskās stundas 20 lekcijas
140 akadēmiskās stundas patstāvīgā darba : literatūras un elektronisko
resursu studijas 98 stundas, pētniecisko darba sagatavošana 10 stundas,
referātu sagatavošana 18 stundas, diskusijas e- vidē 14 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti: Izpratīs tūrisma un viesmīlības nozari gan
globālā, gan lokālā redzējumā, kas palīdzēs studentam apgūt citus kursus.
Spēs patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par tūrisma un
viesmīlības nozari. Izpratīs un ievēros profesionālo ētiku.
Spēs izprast tūrisma un viesmīlība svarīgākos jēdzienus un to likumsakarību
izpratni.
Spēs patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, patstāvīgi studiju procesā lietot
zinātniskās datu bāzes un pareizi noformēt zinātniski pētnieciskos darbus.
Tūrismā lietotie termini un definīcijas, tūrisma iedalījums pēc veidiem.
Tūrisma industrija un infrastruktūra. Tūrisma pētījuma virzieni. Pasaules
tūrisma vēsturiskā attīstība, Latvijas tūrisma vēsture. Latvijas tūrisma
industrija šodien. Tūrisma ekonomiskās pamatnozares: pasažieru transports,
viesmīlība, atpūtas un izklaides industrija, tūrisma komersanti, tūrisma
operatori, aģentūras. Tūrismā ieinteresētās un iesaistītās iestādes un
organizācijas. Tūrisma nākotnes vīzijas
–
–

Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
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aprakstā minētajiem norādījumiem.
Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai
praktisko nodarbību gadījumā 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.
eksāmens
–

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Pilna laika studijām : Kursa galīgā atzīme veidojas no:
3. Individuālā un grupu darba semināros, praktisko un pārbaudes darbu
rezultātiem – 50 %
4. Eksāmena atzīmes - 50%
Nepilna laika studijām :
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
1. Patstāvīgo darbu atzīmēm - 40%.
2. Eksāmena atzīmes - 60%.
(Lai kursu sekmīgi nokārtotu visos parametros jābūt sekmīgam
vērtējumam)
Cook R.A., Yale L. J. Marqua J.J. 2006. Tourism The Business of
Travel Pearson Prentice Hall 459 pp
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 2010. Tūrisms Latvijā
2009. gadā statistikas datu krājums Rīga 3.-63.lpp.*
United Nations Department of Economic ands Social Affairs Statistics
Division & UNWTO 2008. International Recommendations for Tourism
Statistics 2008 141 pp.
*Katru gadu tiek izmantots jaunākais izdevums

Papildu literatūra

Eurobarometer 2010 Survey on the attitudes of Europeans towards
tourism. 98 pp.
UNWTO World Tourism Barometer*
Fridgen J. D. 1996. Dimension of Tourism, Educational Institute of the
American Hotel & Motel Association, Michigan 3– 28. pp.
Holovejs Dž. Kr. 1999. Tūrisma bizness., Jāņa Rozes apgāds Rīgā 33.58. lpp.
McIntosh R. W., Goeldner C. R., Ritchie J. R. B.1995. Tourism
Principles, Practices, Philosophies, Jonh Wiley & Sons; New York., pp.
29-52.
www.unwto.org/
http://www.wttc.org
http://www.latvia.travel/lv
www.nozare.lv
www.turismabizness.lv
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30115
*Tiek izmantoti pēdējo divu gadu izdevumi, kas iznāk 4 reizes gadā
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Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads,
semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa
anotācija

Studiju kursa
metodes

IEVADS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Mag.paed., lektors Mihails Siņicins
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
1.studiju gads, 1. semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš vēlama vidusskolas ekonomikas kursa
apguve.
Šajā kursā studenti padziļinās izpratni par uzskatu attīstību par
uzņēmējdarbības būtību, motīviem, mērķiem.
Izpratīs kādi faktori ietekme uzņēmējdarbības vidi un kā valsts var ietekmēt
uzņēmējdarbības ārējo vidi un uzņēmums - iekšējo, kā arī izvērtēs, kādi ārējie
faktori veicina un kādi pasliktina uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
Studenti plašāk iepazīs dažādu komersantu dibināšanas kārtību,
reģistrācijas kārtību, dibināšanas izmaksas, pārvaldi, pelņas sadali, īpašnieku
atbildību.
Studenti padziļinās izpratni par uzņēmuma finanšu avotiem un uzņēmuma
līdzekļiem un to atspoguļošanu uzņēmuma grāmatvedības bilancē. Iegūs
izpratni par uzņēmuma, tā saimnieciskās darbības nozīmīgākajiem rādītājiem,
to būtību un aprēķināšanu.
Studenti patstāvīgi studēs jaunā ekonomikas laikmeta raksturīgākās iezīmes
un bestsellerus par biznesa uzsākšanu, biznesa idejas avotiem.
Studenti izpratīs biznesa ētikas un personības attīstības, vērtību nozīmi
biznesā. Veidos savu pārliecību par sava biznesa uzsākšanas iespējām un
izpratni per tām zināšanām, prasmēm, vērtībām, kas vēl ir jāveido vai jāattīsta.
Studenti izstrādās savu biznesa ideju, veiks produkta cenas kalkulāciju,
aprēķinās nepieciešamos līdzekļus, sastādīs dibināšanas bilanci, izvērtēs un
aizstāvēs savu biznesa ideju.
Pilna laika studijās:
• lekcijas - 10 akadēmiskās stundas,
• semināri - 8 akadēmiskās stundas,
• situāciju (gadījumu) analīze – 3 akadēmiskās stundas,
• savas biznesa idejas izstrādāšana, izvērtēšana un aizstāvēšana – 2
akadēmiskās stundas,
• pārbaudes darbi - 1 akadēmiskā stunda,
• patstāvīgas uzņēmējdarbības teorijas studijas – 38 stundas,
• gatavošanās semināriem – 12 akadēmiskās stundas,
• situācijas, gadījumu, analīze un savas biznesa idejas izvērtēšana un
aizstāvēšanas sagatavošana – 6 stundas.
Nepilna laika studijās:
• lekcijas - 6 akadēmiskās stundas,
• semināri – 3 akadēmiskās stundas,
• pārbaudes darbi – 1 akadēmiskā stunda,
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•
•
•

patstāvīgas uzņēmējdarbības teorijas studijas – 52 akadēmiskās stundas,
gatavošanās semināriem – 6 akadēmiskās stundas,
savas biznesa idejas atrašana, izvērtēšana, aizstāvēšanas sagatavošana –
12 akadēmiskās stundas.

Studiju rezultāti

Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs uzņēmējdarbības būtību un mērķus, uzņēmējdarbībai
nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu un kādās jomās jāpilnveido
zināšanas, prasmes.
– Apzināsies ētikas vērtību nozīmi un personības attīstības nepieciešamību
savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.
– Studentiem būs ”iepotēta” pārliecība par savas uzņēmējdarbības
uzsākšanas iespējamību un sākta pārliecības veidošana par tās sekmīgas
realizācijas iespējām.
– Studenti spēs saskatīt jaunas biznesa idejas, tās kritiski izvērtēt un
pārliecināt pārējos par tās sekmīgas īstenošanas iespējām. Veidos prasmi
noteikt produkta vērtību patērētājam, atrast mērķa tirgu un veikt
produkta cenas kalkulāciju, veidos izpratni par līdzekļu apriti uzņēmumā,
iegūs pirmās prasmes naudas plūsmas plānošanā, peļņas vai zaudējuma
aprēķina un uzņēmuma grāmatvedības bilances veidošanā.
– Zinās kā dibina, pārvalda, sadala peļņu dažādi komersanti, kāda ir
komersantu atbildība.
– Attīstīs prasmi atrast informāciju par uzņēmuma izveidošanas kārtību,
dibināšanas dokumentiem, reģistrācijas kārtību.
– Attīstīs radošas darbības prasmes, kritisku attieksmi pret savām un citu
idejām, pilnveidos prasmi strādāt un sadarboties komandā.
– Pratīs iegūt informāciju par uzņēmumu, tā saimnieciskās darbības
rādītājiem, veidos prasmes kritiski analizēt uzņēmuma darbību, tās
efektivitāti.
– Pilnveidos izpratni par uzņēmējdarbību un ekonomiku kopumā zināšanu
sabiedrībā.
– Izpratīs pakalpojumu specifiku un daudzveidīgas uzņēmējdarbības
attīstības iespējas tūrisma jomā.

Studiju kursa saturs

Studiju kursā studenti apgūs sekojošas tēmas: Uzņēmējdarbības būtība, objekts,
subjekts un mērķis. Uzņēmējdarbības iekšējā un ārējā vide, tās atbilstības
izvērtēšana biznesa idejas īstenošanai un uzlabošanas iespējas. Komersanti, to
dibināšanas un reģistrācijas kārtība, pārvalde, peļņas sadale, atbildība.
Uzņēmuma kapitāls, līdzekļi, to aprite un atspoguļošana grāmatvedības bilancē.
Uzņēmuma peļņa, tās aprēķināšana un nozīme uzņēmējdarbībā. Uzņēmuma
saimnieciskās darbības un tās efektivitātes analīzes pamati.
Radošās, inovatīvās darbības nozīme Jaunās ekonomikas laikmetā, zināšanu
sabiedrībā.
Piedalīšanās lekcijās un semināros vai apliecinājums, ka studentam ir labas
zināšanas par lekcijās un semināros izskatītajiem jautājumiem.
Sekmīgi veikti pārbaudes darbi. Students pārbaudes darbā gūst vērtējumu 1,
ja iegūst 80% no maksimālā punktu skaita un 0,5 ja iegūst ne mazāk par
50% no maksimālā punktu skaita. Sekmīgi nokārtots ir pārbaudes darbs,
kurā students iegūst ne mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita.
Vēlāk vai par atkārtoti veikto darbu maksimālais vērtējums – 0,5 punkti.
Izstrādāta, izvērtēta un aizstāvēta biznesa ideja.
Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja sekmīgi veikti visi pārbaudes darbi,

Prasības
kredītpunktu ieguvei
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izstrādāta, izvērtēta un aizstāvēta sava biznesa ideja.
Sekmīgi jānokārto eksāmens – jāiegūst vismaz 50% no maksimālā punktu
skaita.
Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un
akadēmiskās ētikas Nolikums.
Rakstisks eksāmens
Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido Pilna laika studentiem:
– semināros, biznesa idejas izstrādāšanā un aizstāvēšanā iegūtais
vērtējums – 20% no kopējā vērtējuma,
– pārbaudes darbos iegūtais vērtējums – 20% no kopējā vērtējuma,
– eksāmenā iegūtais vērtējums – 60% no kopējā vērtējuma.
Nepilna laika studentiem:
• biznesa idejas izstrādāšanā, izvērtēšanā un aizstāvēšanā iegūtais
vērtējums – 10% no kopējā vērtējuma,
• pārbaudes darbos iegūtais vērtējums – 20% no kopējā vērtējuma,
• eksāmenā gūtais vērtējums – 70% no kopējā vērtējuma.
kursa Abizāre V. Ievadas uzņēmējdarbībā. Rīga: RaKa., 2004.
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Bārds, A., Sēderkvists, J. Netokrātija. Jaunā varas elite. Netokrātija un dzīve
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Grišins J. un citi. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti.
Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2009.
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ziņojums. Rīga, SIA Animus Account. [Publicēts 2009. gada 1. decembrī]
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Kims, Č, Maborna, R. Zilā okeāna stratēģija. Kā izveidot telpu bez sāncensības
un padarīt konkurenci par nebūtisku. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas
dienests”, 2007.
Kotlers, F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006.
Kristapsone, S., Muška,. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Turība,
2008.
Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs. Uzņēmumu dibināšanas dokumenti.
http://www.ur.gov.lv/paraugi.html. Resurss apskatīts 2010. gada 28. augustā.
Pasaules banka – uzņēmējdarbības vides novērtējums pasules valstīs. Doing
Business Index. (www.doingbusiness.org)
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Rideštrole,J., Nūrdstrems,Č. Aizraujošais bizness. Rīga: SIA ”Baltijas vadības
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konferences”, 2002.
Rurāne, M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007.
Saksonova, S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga : Merkūrijs
LAT.
Stenlijs, T.Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004.
Tramps, R., Švarcs, T. Bizness kā māksla. Rīga : Zvaigznes ABC, 2010.
Verjē, T. Finanšu fitness. Rīga: Nordik, 2005.
Vīksna, A. Savs bizness. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2007.
Brott R., Damazio Fr. Successful business. Oregon, 2006
D Cook R.A., Yale L.J, Morgua J. J. Tourism. The business of travel. Third
Edition. – New – Jersy.: Person Prentice Hall. 2006. – 489 p.
Latvijas statistikas gadagrāmata. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde, sadaļas ”Uzņēmējdarbības finanses”, ”Investīcijas” 90. – 108. lpp..
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KRIEVU VALODA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Erna Suharževska
B (ierobežotās izvēles kurss)
4+2+2 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
1. studiju gads, 1., 2. semestris – 4KP;
2.studiju gads, 3. semestris – 2 KP; 4. semestris-2 KP
Krievu valoda
Bez priekšzināšanām
Kurss paredzēts topošajiem viesmīlības un tūrisma servisa darbiniekiem. Kurss aptver
plašu profesionālo tēmu loku; paredz valodas kompetenču: lasīšanas, rakstīšanas,
klausīšanās, runas (monologs, dialogs, polilogs) veidošanu un padziļināšanu; kā arī
iepazīstina ar krievu tautas tradīcijām, mentalitāti, privātās un darījuma saskarsmes
īpatnībām, veido apmācāmo sociokulturālo kompetenci.
Nodarbību veidi: praktiskās nodarbības.
Studiju darbu veidi: darbs ar tekstu, diskusija, interaktīvās metodes, intervija, lomu
spēle, projekta darbs (prezentācija ppt.) u.c.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Būs apguvuši tūrisma un viesmīlības nozarē izmantojamo terminoloģiju, pratīs
to izmantot profesionālās situācijās.
– Spēs iegūt informāciju no masu saziņas līdzekļiem, citiem avotiem, izmantot to
savā profesionālajā darbībā, pratīs uztvert un nodot nepieciešamo informāciju.
– Pratīs veikt privāto un lietišķo korespondenci, sazināties ar klientiem,
sadarbības partneriem privātajā un lietišķajā saskarsmē, pa telefonu, faksu, epastu u.c.
– Spēs orientēties dažādās ar krievu tautas tradīcijām, kultūru, mentalitāti saistītās
situācijās.
– Vēlamais sasniedzamo valodas kompetenču (runāšanas, lasīšanas, klausīšanās,
rakstīšanas) līmenis – B1, B2,C1.

Semestris
1. Alfabēts- ceļa sākums. Kur runā krieviski?
2. Tūristu sagaidīšana. Krievija – liela valsts.
3. Tūristu izvietošana. Krievijā dzīvo daudzas tautas.
4. Tūrisma komplekss. Pakalpojumi. Tu vai Jūs?
5. Atpūta un izklaide.
6. Ekskursijas, ceļojumi. Kādi ir krievi?
7. Restorāni, kafejnīcas.Ko ēd, ko dzer Krievijā?
8. Sports un aktīvā atpūta. Par ko smejas krievu sabiedrībā?
9. Medicīniskā palīdzība kūrortā.
10. Tūristu aizbraukšana.
2. semestris:
1. Ceļojuma izvēle un noformēšana. Ārstnieciskais, veselību nostiprinošais
tūrisms.
2. Tūristu uzņemšana, izvietošana. Pludmales tūrisms.
3. Kalnu slēpošana, makšķerēšanas un medību tūrisms.
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4.
5.
6.
7.
8.

Ekstrēmie tūrisma veidi.
Ekotūrisms.
Tūristu aizbraukšana. Vīna degustēšanas, gastronomiskais tūrisms.
Tūristu iespaidi un atsauksmes. Kruīzi.
Iekārtošanās darbā. Kultūras tūrisms.

3. semestris:
1. Menedžeris tūrisma un viesmīlības nozarē.
2. Kāzu tūrisms. Izzinošais tūrisms.
3. Ekstrēmais tūrisms, ceļojumu apdrošināšana.
4. Vīzas. Kruīzi.
5. Transporta pārvadājumi.
6. Tūristu izvietošana, ēdināšana.
7. Lauku tūrisms. Konferenču tūrisms.
8. Tūrisma firma, piedalīšanās tūrisma izstādēs. Medicīniskais tūrisms.
9. Tūrisma firmas darba kritēriji, vērtējums. Intensīvais tūrisms.
4. semestris:
1. Tūroperatori.
2. Personāls.
3. Reklāma.
4. Pārvadājumi.
5. Viesnīca.
6. Apdrošināšana.
7. Krievijas reģioni, tūrisma produkti.
8. Latvijas un Krievijas sadarbība tūrisma un viesmīlības nozarē.
9. Latvijas tūrisma produktu piedāvājums Krievijas tirgum.
Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

–
–

Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
aprakstā minētajiem norādījumiem.
– Obligāti jāapmeklē visas nodarbības. Kavētu nodarbību gadījumā 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.
1.+ 2. semestris, 4KP, eksāmens;
3.semestris, 2 KP, eksāmens, 4. semestris, 2 KP, eksāmens
– Studiju darbi semestra laikā (dialogi, sagatavotie monologi – stāstījumi par
noteiktu tēmu, kontroldarbi, testi, grupu darbu prezentācijas, lomu spēles u.c.)
– 50%
– Eksāmens – 50 %
gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles
5. Л Вохмина «РЭТ 0», изд. «Икар», Москва
6. Л. Трушина и др. «РЭТ – 1», изд. «Икар», Москва
7. Л. Трушина и др. «РЭТ – 2», изд. «Икар», Москва
8. Л. Трушина и др. «РЭТ – 3», изд. «Икар», Москва
9. А. Голубева, А. Задорина, Е. Ганапольская Русский язык для гостиниц и
ресторанов. Санкт – Петербург, Златоуст,1998, 200 стр.
1. А. Бердичевский, Э. Архангельская, Л. Игнатьева, Р. Курпниеце Почему
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Interneta resursi:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

это произошло? Видеокурс по межкультурному общению для
бизнесменов, имеющих деловых партнёров в России. Retorika A, Rīga,
2007., 96 lpp., DVD.
И. А. Гончар. Такая разная Россия. Учебное пособие по страноведению.
Санкт – Петербург, Златоуст 2010, DVD, CD ar PDF failiem.
О.Н Короткова, И.В. Одинцова. Загадай желание.Санкт – Петербург,
Златоуст, 2010, 224.lpp.
Е.Р Ласкарева Чистая грамматика. Санкт – Петербург,
Златоуст,2006,336 стр.
Читаем о России по русски. Санкт – Петербург, Златоуст, 2005, 88 стр.
А. Максимова 10 уроков русского речевого этикета, С. – Петербург,
Златоуст,2002,104 стр.
Л.Н.Ольхова Как сказать «нет», выражение отрицания в русском языке,
Санкт – Петербург, Златоуст, 2004,88 стр.
Л. Пухаева, Л. Ольхова Русский язык в мире экономики, С. –Петербург,
Москва, Златоуст, 2005, 114
З. Савельева, С. Гущина Русский язык для делового общения. Biznesa
krievu valoda, Zvaigzne ABC, Rīga, 2004. g., 204 lpp.
P. Eslona Īsa krievu valodas gramatika. Краткая грамматика русского
языка, Zvaigzne ABC. 2005., 194.
M. Krasnais, V. Pužule, G. Silakalne Грамматика легко и просто. Krievu
valodas gramatikas rokasgrāmata, Zvaigzne ABC, 2004., 17.
R. Pētersons, E. Plinta Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca,
Rīga, Daugava, 2002., 300.
Учебные видеофильмы: Семь прогулок по Москве, Прогулки по
Петербургу, Соперники Москвы, Судьбы , Златоуст.
http://www.rambler.ru
http:// www.google.ru
http://www.gramota.ru
http://www.travel.ru
http://www.yandex.ru,
http://www.latviatourism.lv
http://megabook.ru – энциклопедия ( обо всем )
http://geraldika.ru – символика, геральдика
http://www.moska.ru - Москва
http://www.mos.ru/index.shtml - Москва
http://moscow.nakarte.ru - Москва
http://www.kreml.ru - Кремль
http://www.spb.ru – Санкт- Петербург ( справки для туристов )
http://www.petersburgonline.ru – Санкт- Петербург
http://www.rubicon.com/spb_1.asp – Санкт- Петербург
http://www.tretyakov.ru – Третьяковская галерея
http://www.tretyakovgalery.ru – Третьяковская галерея
http://www.hermitage.ru - Эрмитаж
http://www.rusmuseum.ru – Русский музей
http://www.ethnomuseum.ru – Этнографический музей ( + Кунсткамера )
http://www.cie.ru – Центр Международного образования при МГУ;
Latvijas pilsētu, novadu mājas lapas
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KULTŪRAS VĒSTURE UN TŪRISMS

Studiju kursa
autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa
apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa
līmenis
Studiju gads,
semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa
anotācija

Studiju kursa
metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Jānis Kalnačs Dr.art. profesors. janis.kalnacs@va.lv
A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
1. gads 2. semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads tūrismā
Iepazīt kultūras vēstures un tūrisma saistības daudzveidīgajiem aspektus, akcentējot
kultūras pieminekļus kā nozīmīgu tūrisma resursu; apgūt gan materiālā, gan nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas starptautiskos principus un pārzināt aktuālās problēmas
(galvenokārt Latvijā), izprast kultūras tūrisma teorētiskos aspektus un attīstības
perspektīvas, padziļināti apgūt ar Latviju ciešāk saistīto Eiropas kultūras vēstures posmu –
viduslaiku, renesanses, baroka, apgaismības un XIX gadsimta - pamatiezīmes.
Kursa ietvaros tiek akcentēti un analizēti kultūras mantojuma izcilākie paraugi, kā arī
pievērsta uzmanība mazāk pazīstamiem, bet autentiskiem kultūras mantojuma objektiem
un to izmantošanas tūrismā piemēriem
Nodarbību veidi: lekcijas 31 akadēmiskā stunda, semināri 2 akadēmiskās stundas,
pārbaudes darbs 1 akadēmiskā stunda, individuālās prezentācijas 6 akadēmiskās stundas,
grupu darbi 8 akadēmiskās stundas.
Studiju darbu veidi: literatūras studijas 40 akadēmiskās stundas, e-resursu studijas 28
akadēmiskās stundas, referāts 19 akadēmiskās stundas, prezentāciju gatavošana 10
akadēmiskās stundas, grupu darbs 12 akadēmiskās stundas.
Eksāmens: 3 akadēmiskās stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus (kultūra,
materiālā kultūra, nemateriālā kultūra, kultūras tūrisms, kultūras mantojuma
aizsardzība, kultūras mantojuma konservācija un restaurācija, kultūras pieminekļi,
to tipoloģija, autentiskums u.c.);
– Spēs demonstrēt zināšanas par kultūras mantojuma aizsardzības attīstības
svarīgākajiem posmiem, parādīt izpratni par starptautiskajiem kultūras mantojuma
aizsardzība un principiem un Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu, kā
arī kritisku izpratni par Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras
tūrisma attīstības problēmām;
– Pārzinās kultūras tūrisma attīstības tendences;
– Spēs parādīt izpratni par Eiropas viduslaiku, renesanses, baroka, absolūtisma un
apgaismības, XIX gadsimta kultūras posmu būtiskākajām iezīmēm
- Spēs veikt gan individuālus pētījumus, gan strādāt plašākā grupā, saistot kultūras
mantojumu kā resursu un tūrismu kā iespēju to izmantot gan ekonomiskai, gan
sociālai attīstībai
1. Kultūra un kultūras mantojums. Ieskats kultūras mantojuma saglabāšanas vēsturē.
2. Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību.
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Prasības
kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu
veido

3. Kultūras pieminekļa jēdziens, to tipoloģija. UNESCO pasaules kultūras un dabas
mantojuma saraksts.
4. Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā. Aktuālākās kultūras mantojuma
aizsardzības problēmas.
5. Kultūras tūrisms, tā sociālie, ekonomiskie, politiskie aspekti. Perspektīvas.
6. Eiropas viduslaiku kultūras raksturīgākās iezīmes.
7. Eiropas renesanses kultūras raksturīgākās iezīmes.
8. Eiropas XVII-XVIII gadsimtu kultūras raksturīgākās iezīmes.
9. Eiropas XIX gadsimta kultūras raksturīgākās iezīmes.
– Noteiktajā 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 studentam jākārto rakstisks pārbaudījums
(Konspekts par teorētisko vielu, individuāls vai grupas darbs) 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.
Eksāmens 3 akadēmiskās stundas.
1. Referāts 30%
2. Grupu darbi 20 %
3. Pārbaudes darbs 10 %
4. Eksāmens 40 %

Studiju kursa
literatūra

(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1.“Starptautiskā pieminekļu un vēsturisku vietu konservācijas un restaurācijas harta”
krājumā “Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību”
R., UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija. 2000. 5.-7.lpp., kā arī Sk. “Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”.
2.“UNESCO konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību”
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/galvena.doc, krājumā “Nozīmīgākie
starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību” 8.-20.lpp., kā arī. Sk.
“Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”,
3.“Naras dokuments par autentiskumu”, krājumā “Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti
par kultūras mantojuma aizsardzību”. 48.-50.lpp., kā arī. Sk. “Materiāli kursam
Kultūras vēsture un tūrisms”.
4. „Eiropas Padomes pamatkonvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai.”
Punktā va.lv vai http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/kult_vertiba.doc
5. Pasaules dabas un kultūras mantojuma saraksts. http://whc.unesco.org/en/list/
6. Lielais pasaules atlants. R., Karšu izdevniecība „Jāņa sēta”. 2008.
7. Latvijas Republikas “Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Sk.
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/Par_kulturas_piemineklu_aizsardzibu.pdf
vai “Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”.
8. Ministru kabineta noteikumi nr.474. “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti,
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi
degradējoša
objekta
statusa
piešķiršanu”
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/MK_not_nr_474.pdf vai “Materiāli kursam
Kultūras vēsture un tūrisms”.
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9. Cultural Tourism in Europe. 1996. Pp. 10.-79. The Social Context of Cultural
Tourism, The Economic Context of Cultural Tourism, The Policy Context of Cultural
Tourism. Elektroniskā versija 2005, ATLAS http://www.atlaseuro.org/pages/pdf/cultural%20tourism%20in%20europe.PDF
10. Richards G.. New directions for Cultural Tourism? / Tourism Market Trends,
2003.Edition. World Owerview & Tourism Topics. Madrid, World Tourism
Organization. 2003. Sk. “Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”.
11. Kultūrtūrisms Baltijas valstīs. Politikas dokuments. Īsais variants Sk. “Materiāli
kursam
Kultūras
vēsture
un
tūrisms”
punktā
va.lv
un
http://www.tournet.lv/page.php?id=2582.
Pilnais
variants
angliski
http://www.unesco.lv/custom/Baltic%20Cultural%20Tourism.doc.
12. Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. R., Zvaigzne ABC, 1997. Kārtības izpratne un
kārtas viduslaikos 40.-65.,lpp. Bruņniecība un bruņinieki, Zemnieki un viņu darbs,
Garīdznieki, baznīca un ticība, Pilsētnieki un pilsēta 84.-241.lpp., Izglītības sistēma un
zinātne, Cilvēks un viņa dzīves vērtība, Mākslinieki un māksla 330.- 453. lpp. Vai
analoģiskas nodaļas no A.Rubeņa grāmatas Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā”. I-II
daļa. R., Zvaigzne, 1994. Arī punktā va.lv.
13. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un kontrreformācijas laikmetā. R.,
Zvaigzne ABC. Eiropas saimnieciskā un politiskā dzīve ap 1500. g., Renesanses
kultūras priekšnoteikumi 3.-29., Ģeogrāfiskie atklājumi un to sekas, Baznīca un
dievbijība 14.-15. gadsimtā, Renesanse, Humānisms 44.-107., Reformācija,
Kontrreformācija, Dažas laikmeta dzīves formas 163.-204.lpp. Vai analoģiskas nodaļas
no A. Rubeņa Renesanses un reformācijas kultūra Eiropā. R., Zvaigzne ABC, 2000.
14. Rubenis A. Dzīve un kultūra absolūtisma un apgaismības laikmetā. 1996. 17. un 18.
gadsimta sabiedrība. 9.-18.lpp. Eiropeiskais absolūtisms 18.-22.lpp., 33.-47.lpp.,
Valsts, baznīca un reliģija, Zinātne 17. un 18. gadsimtā 70.-94.lpp, Baroka laikmets,
Apgaismība un apgaismotais racionālisms, Dzīves formas 102.-206. lpp., Franču
apgaismība 352. - 360. lpp. Var izmantot arī attiecīgās nodaļas A. Rubeņa grāmatā
Absolūtisma un apgaismības laikmeta kultūra. 2001.
1.Apīnis M. No pieminekļu aizsardzības vēstures. R., M.Apiņa piemiņas fonds, 1992.
2. Kataneo M., Trifoni J. Mākslas dārgumi pasaules mantojumā. Zvaigzne ABC. 2005.
3. ICOMOS International Cultural Tourism Charter (Managing Tourism at Places of
Heritage Significance, 1999. Punktā va.lv vai
http://www.international.icomos.org/charters/tourism_e.htm
4. Latvijas administratīvā karte.
http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/ATR%20karte/ATR_109plus9_novadi_600tk
_03-12-2008_new.jpg vai
http://www.grupa93.lv/content/kartes/Kartes_Latvijas_novadi_robezas.jpg vai
http://www.cirkulis.lv/wp-content/gallery/uzdevumi/novadu_karte.jpg
5. Valsts aizsargājamo nekustāmo kultūras pieminekļu saraksts.
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv
5. Nacionālās programmas “Kultūras mantojums” apakšprogramma “Kultūras mantojums”
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/km_kulturas_mantojums.pdf
6. Kultūrpolitikas vadlīnijas. 2006.-2015.gadam.
http://www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/Valsts_kulturpolitikas_vadlinijas_groz.pdf
7. Kultūras kanons. http://www.kulturaskanons.lv/1/
8.Latvijas
tūrisma
mārketinga
stratēģija
2010.-2015.
gadam.
http://tava.gov.lv/userdata/File/Dokumenti/TAVA-16032010-Turisma-marketingastrategija.pdf
9. Stūre. I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. R., LU
Akadēmiskais apgāds, 2004.
10. Rolava. A. Itālija XIII un XIV gadsimtā. Grāmatā Agrā Renesanse. R, 1981. Liesma.
5.-113.lpp.
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KULTŪRAS VĒSTURE UN TŪRISMS
Studiju kursa
autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa
apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa
līmenis
Studiju gads,
semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa
anotācija

Studiju kursa
metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Jānis Kalnačs Dr.art. profesors. janis.kalnacs@va.lv
A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
Nepilna laika studijas
Bakalaura
2. gads 1. vai 2. semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads tūrismā
Iepazīt kultūras vēstures un tūrisma saistības daudzveidīgajiem aspektus, akcentējot
kultūras pieminekļus kā nozīmīgu tūrisma resursu; apgūt gan materiālā, gan nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas starptautiskos principus un pārzināt aktuālās problēmas
(galvenokārt Latvijā), izprast kultūras tūrisma teorētiskos aspektus un attīstības
perspektīvas, padziļināti apgūt ar Latviju ciešāk saistīto Eiropas kultūras vēstures posmu –
viduslaiku, renesanses, baroka, apgaismības un XIX gadsimta - pamatiezīmes.
Kursa ietvaros tiek akcentēti un analizēti kultūras mantojuma izcilākie paraugi, kā arī
pievērsta uzmanība mazāk pazīstamiem, bet autentiskiem kultūras mantojuma objektiem
un to izmantošanas tūrismā piemēriem
Nodarbību veidi: lekcijas 20 akadēmiskā stundas.
Studiju darbu veidi: literatūras studijas 70 stundas, e-resursu studijas 37 stundas, referāts
30 stundas.
Eksāmens: 3 akadēmiskās stundas,
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus (kultūra,
materiālā kultūra, nemateriālā kultūra, kultūras tūrisms, kultūras mantojuma
aizsardzība, kultūras mantojuma konservācija un restaurācija, kultūras pieminekļi,
to tipoloģija, autentiskums u.c.);
– Spēs demonstrēt zināšanas par kultūras mantojuma aizsardzības attīstības
svarīgākajiem posmiem, parādīt izpratni par starptautiskajiem kultūras mantojuma
aizsardzība un principiem un Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu, kā
arī kritisku izpratni par Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras
tūrisma attīstības problēmām;
– Pārzinās kultūras tūrisma attīstības tendences;
– Spēs parādīt izpratni par Eiropas viduslaiku, renesanses, baroka, absolūtisma un
apgaismības, XIX gadsimta kultūras posmu būtiskākajām iezīmēm
- Spēs veikt gan individuālus pētījumus, gan strādāt plašākā saistot kultūras
mantojumu kā resursu un tūrismu kā iespēju to izmantot gan ekonomiskai, gan
sociālai attīstībai
10. Kultūra un kultūras mantojums. Ieskats kultūras mantojuma saglabāšanas vēsturē.
11. Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību.
12. Kultūras pieminekļa jēdziens, to tipoloģija. UNESCO pasaules kultūras un dabas
mantojuma saraksts.
13. Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā. Aktuālākās kultūras mantojuma
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Prasības
kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu
veido

aizsardzības problēmas.
Kultūras tūrisms, tā sociālie, ekonomiskie, politiskie aspekti. Perspektīvas.
Eiropas viduslaiku kultūras raksturīgākās iezīmes.
Eiropas renesanses kultūras raksturīgākās iezīmes.
Eiropas XVII-XVIII gadsimtu kultūras raksturīgākās iezīmes.
Eiropas XIX gadsimta kultūras raksturīgākās iezīmes.
Noteiktajā 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 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.
Eksāmens 3 akadēmiskās stundas.
1. Referāts 30%
14.
15.
16.
17.
18.
–
–

2. Referāts. 20 %
5. Eksāmens 50 %

Studiju kursa
literatūra

(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1.“Starptautiskā pieminekļu un vēsturisku vietu konservācijas un restaurācijas harta”
krājumā “Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību”
R., UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija. 2000. 5.-7.lpp., kā arī Sk. “Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”.
2.“UNESCO konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību”
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/galvena.doc, krājumā “Nozīmīgākie
starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību” 8.-20.lpp., kā arī. Sk.
“Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”,
3.“Naras dokuments par autentiskumu”, krājumā “Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti
par kultūras mantojuma aizsardzību”. 48.-50.lpp., kā arī. Sk. “Materiāli kursam
Kultūras vēsture un tūrisms”.
4. „Eiropas Padomes pamatkonvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai.”
Punktā va.lv vai http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/kult_vertiba.doc
5. Pasaules dabas un kultūras mantojuma saraksts. http://whc.unesco.org/en/list/
6. Lielais pasaules atlants. R., Karšu izdevniecība „Jāņa sēta”. 2008.
7. Latvijas Republikas “Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Sk.
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/Par_kulturas_piemineklu_aizsardzibu.pdf
vai “Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”.
8. Ministru kabineta noteikumi nr.474. “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti,
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi
degradējoša
objekta
statusa
piešķiršanu”
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/MK_not_nr_474.pdf vai “Materiāli kursam
Kultūras vēsture un tūrisms”.
9. Cultural Tourism in Europe. 1996. Pp. 10.-79. The Social Context of Cultural
Tourism, The Economic Context of Cultural Tourism, The Policy Context of Cultural
Tourism. Elektroniskā versija 2005, ATLAS http://www.atlaseuro.org/pages/pdf/cultural%20tourism%20in%20europe.PDF
10. Richards G.. New directions for Cultural Tourism? / Tourism Market Trends,
2003.Edition. World Owerview & Tourism Topics. Madrid, World Tourism
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Organization. 2003. Sk. “Materiāli kursam Kultūras vēsture un tūrisms”.
11. Kultūrtūrisms Baltijas valstīs. Politikas dokuments. Īsais variants Sk. “Materiāli
kursam
Kultūras
vēsture
un
tūrisms”
punktā
va.lv
un
http://www.tournet.lv/page.php?id=2582.
Pilnais
variants
angliski
http://www.unesco.lv/custom/Baltic%20Cultural%20Tourism.doc.
12. Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. R., Zvaigzne ABC, 1997. Kārtības izpratne un
kārtas viduslaikos 40.-65.,lpp. Bruņniecība un bruņinieki, Zemnieki un viņu darbs,
Garīdznieki, baznīca un ticība, Pilsētnieki un pilsēta 84.-241.lpp., Izglītības sistēma un
zinātne, Cilvēks un viņa dzīves vērtība, Mākslinieki un māksla 330.- 453. lpp. Vai
analoģiskas nodaļas no A.Rubeņa grāmatas Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā”. I-II
daļa. R., Zvaigzne, 1994. Arī punktā va.lv.
13. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un kontrreformācijas laikmetā. R.,
Zvaigzne ABC. Eiropas saimnieciskā un politiskā dzīve ap 1500. g., Renesanses
kultūras priekšnoteikumi 3.-29., Ģeogrāfiskie atklājumi un to sekas, Baznīca un
dievbijība 14.-15. gadsimtā, Renesanse, Humānisms 44.-107., Reformācija,
Kontrreformācija, Dažas laikmeta dzīves formas 163.-204.lpp. Vai analoģiskas nodaļas
no A. Rubeņa Renesanses un reformācijas kultūra Eiropā. R., Zvaigzne ABC, 2000.
14. Rubenis A. Dzīve un kultūra absolūtisma un apgaismības laikmetā. 1996. 17. un 18.
gadsimta sabiedrība. 9.-18.lpp. Eiropeiskais absolūtisms 18.-22.lpp., 33.-47.lpp.,
Valsts, baznīca un reliģija, Zinātne 17. un 18. gadsimtā 70.-94.lpp, Baroka laikmets,
Apgaismība un apgaismotais racionālisms, Dzīves formas 102.-206. lpp., Franču
apgaismība 352. - 360. lpp. Var izmantot arī attiecīgās nodaļas A. Rubeņa grāmatā
Absolūtisma un apgaismības laikmeta kultūra. 2001.
1.Apīnis M. No pieminekļu aizsardzības vēstures. R., M.Apiņa piemiņas fonds, 1992.
2. Kataneo M., Trifoni J. Mākslas dārgumi pasaules mantojumā. Zvaigzne ABC. 2005.
3. ICOMOS International Cultural Tourism Charter (Managing Tourism at Places of
Heritage Significance, 1999. Punktā va.lv vai
http://www.international.icomos.org/charters/tourism_e.htm
4. Latvijas administratīvā karte.
http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/ATR%20karte/ATR_109plus9_novadi_600tk
_03-12-2008_new.jpg vai
http://www.grupa93.lv/content/kartes/Kartes_Latvijas_novadi_robezas.jpg vai
http://www.cirkulis.lv/wp-content/gallery/uzdevumi/novadu_karte.jpg
5. Valsts aizsargājamo nekustāmo kultūras pieminekļu saraksts.
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv
6. Nacionālās programmas “Kultūras mantojums” apakšprogramma “Kultūras mantojums”
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/km_kulturas_mantojums.pdf
7. Kultūrpolitikas vadlīnijas. 2006.-2015.gadam.
http://www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/Valsts_kulturpolitikas_vadlinijas_groz.pdf
8. Kultūras kanons. http://www.kulturaskanons.lv/1/
9.Latvijas
tūrisma
mārketinga
stratēģija
2010.-2015.
gadam.
http://tava.gov.lv/userdata/File/Dokumenti/TAVA-16032010-Turisma-marketingastrategija.pdf
10. Stūre. I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. R., LU
Akadēmiskais apgāds, 2004.
11. Rolava. A. Itālija XIII un XIV gadsimtā. Grāmatā Agrā Renesanse. R, 1981. Liesma.
5.-113.lpp.
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LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTURE UN TŪRISMS
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Jānis Kalnačs Dr.art., profesors janis.kalnacs@va.lv
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
2. gada 1.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Kultūras vēsture un tūrisms
Apgūstot kursu, kas ir turpinājums kursam “Kultūras vēsture un tūrisms”, tiek
padziļinātas zināšanas par kultūras mantojuma un tūrisma saistību Latvijā. Tajā tiek
sniegts pārskats par Latvijas kultūras vēsturi, īpaši pievēršoties arhitektūras
mantojumam kā tūrismā nozīmīgai kultūras mantojuma daļai.
Kursa ietvaros tiek akcentēti un analizēti Latvijas kultūras mantojuma izcilākie
paraugi, kā arī pievērsta uzmanība mazāk pazīstamiem, bet autentiskiem tās kultūras
mantojuma piemēriem. Tiek sniegts ieskats Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības
un kultūras tūrisma novitātēs.
Nodarbību veidi: lekcijas 17 akadēmiskās stundas, pārbaudes darbs 1 akadēmiskā
stunda, individuālās prezentācijas 6 akadēmiskās stundas.
Studiju darbu veidi: literatūras studijas 28 akadēmiskas stundas, e-resursu studijas –
10 stundas, referāts 13 akadēmiskās stundas, prezentācijas gatavošana 3 akadēmiskās
stundas.
Eksāmens 2 akadēmiskās stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Iegūs plašu priekšstatu par Latvijas kultūras vēstures attīstības posmiem,
vēsturisko novadu kultūrvēsturisko savdabību un nozīmīgākajiem paraugiem
– Pārzinās gan Latvijas kultūras vēstures attīstības specifiku, gan tās vietu Eiropas
un pasaules attīstības kontekstā
– Spēs kritiski un objektīvi izvērtēt Latvijas kultūras, kultūras mantojuma
aizsardzības un tūrisma saistības aktuālākās problēmas
– Spēs sagatavot priekšlikumus kvalitatīvu kultūras tūrisma produktu izstrādei
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.
1. Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras tūrisma novitātes.
2. Kultūras mantojums - tūrisma resurss un produkts.
3. Latvijas kultūra no paleolīta līdz vēlajam dzelzs laikmetam.
4. Viduslaiku un reformācijas laikmetu kultūra Latvijā.
5. Kultūra Latvijā 17.-18.gadsimtā.
6. Kultūra Latvijā 19.gadsimtā.
7. Kultūra Latvijā 20.gadsimtā.
8. Mūsdienu Latvijas kultūra.
– 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 studentam jākārto rakstisks pārbaudījums par
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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.
Eksāmens 1, 5 akadēmiskā stunda
1. Referāts 50%
–

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

2. Kontroldarbs 10 %
3. Eksāmens 40 %
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības
un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Avotiņa A., Blūma D.,Līdaka A, Ņefedova I.. Latvijas kultūras vēsture.
kursa
Zvaigzne ABC, 2003. Senlatvija (9000.g.pr.Kr.-12.gs.pēc Kr.), Livonija (12.-16.gs.),
Poļu un zviedru laiki (16.-18.gs.), Latvija Krievijas impērijas sastāvā (18.-19.gs.),
Tautas atmodas laikmets (19.gs.vidus – 1918), Latvijas Republika (1918-1940),
Latvijas kultūra 2.pasaules kara laikā (1939-1945.), Latvija PSRS okupācijas gados
(1945-1990). (Arī e-punktā)
Materiāli kursam „Latvijas kultūras vēsture un tūrisms”. (Arī e-punktā)
Valsts
aizsargājamo
neklustamo
kultūras
pieminekļu
saraksts.
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv
–

Studiju
literatūra

Papildu literatūra

Krastiņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz
mūsdienām. Rīga, Baltika, 1998.
Bremša L., Brasliņa A.,.Bruģis D, Pelše S., Pujāte I.. Latvijas mākslas vēsture. –Rīga,
Pētergailis.(2004.)
Radiņš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kristus-1200.g. Rīga, Latvijas vēstures
institūta apgāds. 2001.
Urtāns J. Latvijas senās svētnīcas.-Rīga, Latvijas enciklopēdija. 1993.
Urtāns J. Pēdakmeņi. Robežakmeņi. Muldakmeņi. Rīga, Avots. 1990.
Latvijas viduslaiku pilis. I-V. Rīga, Latvijas vēstures institūts. Īpaši IV sējums
Caune A., Ose I . Latvijas 12.gadsimta beigas –17.gadsimta vācu piļu leksikons. 2004.
Gailīte Z. Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli. Rīga, Pētergailis, 2003.
Johansons A.. Latvijas kultūras vēsture. 1710-1800. Stokholma, Daugava.
1975.
Latviešu etnogrāfija. Rīga, Zinātne. 1969.
Cimmermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un to iekārtas.
Rīga, Zinātne. 1969.
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Rīga, Avots. 1986.
Niedre U. Mājvieta (Ār-Luiku dzīvojamā rija vēstures laiktelpā). Rīga,
Zinātne. 2004.
Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga, Sorosa fonds Latvija. 1996.
Mašnovskis V. Latvijas luterāņu baznīcas: vēsture, arhitektūra, māksla un
memoriālā kultūra. 1.-4. sējums. Rīga, Due. 2005.-2007.
Rīgas dievnami. Rīga: Zinātne, Mantojums. 2007.
Kaminska R. Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums
Daugavpils rajonā. Rīga, Neputns. 2006.
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā. Rīga, Neputns. 2010.
Kalnačs J. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā,
Rīga, Neputns. 2010.
Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12.gs. beigas-16.gs.
sākums.
Janelis I.M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga, Neputns. 2010.
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Kursīte J. Mītiskais, folklorā, mākslā, literatūrā. Rīga, Zinātne, 1999. Īpaši
nodaļa. Mītiskā pavedienus sienot mezglā. 508.-514.lpp.
Baltija-jauns skatījums. Rīga, Atēna. 2002.
Heins A., Zilgalvis J. , Lukšionīte-Tolvaišiene N. Pilis un muižas Igaunijā,
Latvijā, Lietuvā. Rīga, Elpa, 2007.
Zilgalvis J., Tapiņa I., Šnē A. 100 apdraudētākie kultūras pieminekļi
Latvijā. Rīga, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija, 2004.
Zilgalvis J., Tapiņa I., Šnē A., Āboltiņš A. 100 sakoptākie kultūras
pieminekļi Latvijā. Rīga, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija. 2005.
Vēsturisko interjeru saglabāšana un restaurācija. Rīga, Valsts kultūras
pieminekļu inspekcija. 2006.
Spārītis O. Latvijas arhitektūras un mākslas attīstības pakāpieni saistībā ar
kaimiņzemju kultūras ietekmēm. Kultūras mantojums. Bilance, process, perspektīvas.
Rīga, Literatūra un Māksla. 28.-36.lpp.
Nacionālā programma kultūra. Apakšprogramma “Kultūras mantojums”.
2000. http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/km_kulturas_mantojums.pdf
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam Nacionāla valsts.
http://www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/Valsts_kulturpolitikas_vadlinijas_groz.pdf
Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015. gadam
http://tava.gov.lv/userdata/File/Dokumenti/TAVA-16032010-Turisma-marketingastrategija.pdf
Portāls „Zudusī Latvija. Senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no
19. gadsimta beigām līdz mūsdienām http://www.zudusilatvija.lv/
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTURE UN TŪRISMS

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Jānis Kalnačs Dr.art., profesors janis.kalnacs@va.lv
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Nepilna laika studijas
Bakalaura
2. gada 1.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Kultūras vēsture un tūrisms
Apgūstot kursu, kas ir turpinājums kursam “Kultūras vēsture un tūrisms”, tiek
padziļinātas zināšanas par kultūras mantojuma un tūrisma saistību Latvijā. Tajā tiek
sniegts pārskats par Latvijas kultūras vēsturi, īpaši pievēršoties arhitektūras
mantojumam kā tūrismā nozīmīgai kultūras mantojuma daļai.
Kursa ietvaros tiek akcentēti un analizēti Latvijas kultūras mantojuma izcilākie
paraugi, kā arī pievērsta uzmanība mazāk pazīstamiem, bet autentiskiem tās kultūras
mantojuma piemēriem. Tiek sniegts ieskats Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības
un kultūras tūrisma novitātēs.
Nodarbību veidi: lekcijas 10 akadēmiskās stundas.
Studiju darbu veidi: literatūras studijas 40 akadēmiskas stundas, e-resursu studijas –
10 stundas, pētnieciskais darbs 18 akadēmiskās stundas.
Eksāmens: 2 akadēmiskās stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Iegūs plašu priekšstatu par Latvijas kultūras vēstures attīstības posmiem,
vēsturisko novadu kultūrvēsturisko savdabību un nozīmīgākajiem paraugiem
– Pārzinās gan Latvijas kultūras vēstures attīstības specifiku, gan tās vietu Eiropas
un pasaules attīstības kontekstā
– Spēs kritiski un objektīvi izvērtēt Latvijas kultūras, kultūras mantojuma
aizsardzības un tūrisma saistības aktuālākās problēmas
– Spēs sagatavot priekšlikumus kvalitatīvu kultūras tūrisma produktu izstrādei
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.
Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras tūrisma novitātes.
Kultūras mantojums - tūrisma resurss un produkts.
Latvijas kultūra no paleolīta līdz vēlajam dzelzs laikmetam.
Viduslaiku un reformācijas laikmetu kultūra Latvijā.
Kultūra Latvijā 17.-18.gadsimtā.
Kultūra Latvijā 19.gadsimtā.
Kultūra Latvijā 20.gadsimtā.
Mūsdienu Latvijas kultūra.
– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju 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.
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–

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Eksāmenu (vai noslēguma darbu) drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas
studiju kursa prasības.
– Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi.
Eksāmens 1, 5 akadēmiskā stunda
1. Referāts 50%

2. Eksāmens 50 %
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības
un eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Avotiņa A., Blūma D.,Līdaka A, Ņefedova I.. Latvijas kultūras vēsture.
Studiju
kursa
Zvaigzne ABC, 2003. Senlatvija (9000.g.pr.Kr.-12.gs.pēc Kr.), Livonija (12.-16.gs.),
literatūra
Poļu un zviedru laiki (16.-18.gs.), Latvija Krievijas impērijas sastāvā (18.-19.gs.),
Tautas atmodas laikmets (19.gs.vidus – 1918), Latvijas Republika (1918-1940),
Latvijas kultūra 2.pasaules kara laikā (1939-1945.), Latvija PSRS okupācijas gados
(1945-1990).
Materiāli kursam „Latvijas kultūras vēsture un tūrisms”.
Valsts
aizsargājamo
neklustamo
kultūras
pieminekļu
saraksts.
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv
Krastiņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām.
Papildu literatūra
Rīga, Baltika, 1998.
Bremša L., Brasliņa A.,.Bruģis D, Pelše S., Pujāte I.. Latvijas mākslas vēsture. –Rīga,
Pētergailis.(2004.)
Radiņš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kristus-1200.g. Rīga, Latvijas vēstures institūta
apgāds. 2001.
Urtāns J. Latvijas senās svētnīcas.-Rīga, Latvijas enciklopēdija. 1993.
Urtāns J. Pēdakmeņi. Robežakmeņi. Muldakmeņi. Rīga, Avots. 1990.
Latvijas viduslaiku pilis. I-V. Rīga, Latvijas vēstures institūts. Īpaši IV sējums Caune
A., Ose I . Latvijas 12.gadsimta beigas –17.gadsimta vācu piļu leksikons. 2004.
Gailīte Z. Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli. Rīga, Pētergailis, 2003.
Johansons A.. Latvijas kultūras vēsture. 1710-1800. Stokholma, Daugava. 1975.
Latviešu etnogrāfija. Rīga, Zinātne. 1969.
Cimmermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un to iekārtas. Rīga,
Zinātne. 1969.
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Rīga, Avots. 1986.
Niedre U. Mājvieta (Ār-Luiku dzīvojamā rija vēstures laiktelpā). Rīga, Zinātne. 2004.
Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga, Sorosa fonds Latvija. 1996.
Mašnovskis V. Latvijas luterāņu baznīcas: vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā
kultūra. 1.-4. sējums. Rīga, Due. 2005.-2007.
Rīgas dievnami. Rīga: Zinātne, Mantojums. 2007.
Kaminska R. Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils
rajonā. Rīga, Neputns. 2006.
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā. Rīga, Neputns. 2010.
Kalnačs J. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā, Rīga,
Neputns. 2010.
Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12.gs. beigas-16.gs. sākums.
Janelis I.M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga, Neputns. 2010.
Kursīte J. Mītiskais, folklorā, mākslā, literatūrā. Rīga, Zinātne, 1999. Īpaši nodaļa.
Mītiskā pavedienus sienot mezglā. 508.-514.lpp.
Baltija-jauns skatījums. Rīga, Atēna. 2002.
Heins A., Zilgalvis J. , Lukšionīte-Tolvaišiene N. Pilis un muižas Igaunijā, Latvijā,
Lietuvā. Rīga, Elpa, 2007.
Zilgalvis J., Tapiņa I., Šnē A. 100 apdraudētākie kultūras pieminekļi Latvijā. Rīga,
Valsts kultūras pieminekļu inspekcija, 2004.
Zilgalvis J., Tapiņa I., Šnē A., Āboltiņš A. 100 sakoptākie kultūras pieminekļi Latvijā.
Rīga, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija. 2005.
Vēsturisko interjeru saglabāšana un restaurācija. Rīga, Valsts kultūras pieminekļu
–
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inspekcija. 2006.
Spārītis O. Latvijas arhitektūras un mākslas attīstības pakāpieni saistībā ar
kaimiņzemju kultūras ietekmēm. Kultūras mantojums. Bilance, process, perspektīvas.
Rīga, Literatūra un Māksla. 28.-36.lpp.
Nacionālā programma kultūra. Apakšprogramma “Kultūras mantojums”. 2000.
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/km_kulturas_mantojums.pdf
Valsts
kultūrpolitikas
vadlīnijas
2006.-2015.gadam
Nacionāla
valsts.
http://www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/Valsts_kulturpolitikas_vadlinijas_groz.pdf
Latvijas
tūrisma
mārketinga
stratēģija
2010.
–
2015.
gadam
http://tava.gov.lv/userdata/File/Dokumenti/TAVA-16032010-Turisma-marketingastrategija.pdf
Portāls „Zudusī Latvija. Senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 19. gadsimta
beigām līdz mūsdienām http://www.zudusilatvija.lv/
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

LATVIJAS TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Iveta Druva-Druvaskalne, Mg.geogr.
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
2.studiju gada 2.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads tūrismā,
Tūrisma ģeogrāfija
Kursa mērķis ir veidot izpratni par Latvijas tūrisma resursu ģeogrāfiski telpisko
izplatību, atšķirībām tūrisma resursu izplatībā reģionos un vēsturiskajos novados,
akcentu liekot uz dabas tūrisma resursu padziļinātu izpēti. Veidojot priekšstatus par
Latvijas dabas tūrisma resursiem, tiek veidota izpratne par šo resursu izcelsmi un
nozīmību mūsdienās, izmantojot tos kā tūrisma resursus. Katrs dabas tūrisma resursu
veids tiek ilustrēts ar konkrētiem piemēriem, paskaidroti faktori, kas ietekmē to iesaisti
tūrismā, tie veikts salīdzinājums Baltijas valstu un Baltijas jūras reģiona kontekstā.
Kursa ietvaros tiek analizēta jaunākā Latvijas tūrisma un demogrāfijas statistika.
Studiju kursa apjoms PL studijās ir 2KP jeb 80 akadēmiskās stundas, kuru darbs
sadalās šādi: klātienes nodarbības ir 24 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās
stundas un studentu patstāvīgais darbs 54 akadēmiskās stundas.
PL studijās klātienes nodarbību sadalījums: 42 % lekcijas, 58 % semināri un praktiskās
nodarbības, pārbaudes darbs, ekskursija.
Studentu patstāvīgā darba veidi ir šādi: literatūras studijas, informācijas ieguve un
analīze, prezentāciju veidošana -20 stundas, darbs ar Latvijas karti -8 stundas, referāta
veidošana - 8 stundas. Studentu grupu darbs pie kursa darba izstrādes, teritorijas
apsekošanas aizņem 26 stundas.
NL studijās: klātienes nodarbības ir 10 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās
stundas un studentu patstāvīgais darbs ir 68 akadēmiskās stundas. Studentu patstāvīgā
darba veidi: literatūras studijas, informācijas ieguve un analīze -25 stundas, darbs ar
Latvijas karti -10 stundas, noslēguma darba sagatavošana -35 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti pratīs izmantot iegūtās zināšanas tūrisma maršrutu un
tūrisma produktu izveidē.
– Pārzina Latvijas dabas tūrisma resursu izvietojumu un spēj izskaidrot dabas
resursu izvietojumu reģionālās atšķirības un to izmantošanu tūrismā, spēj veidot
priekšlikumus dabas tūrisma resursu iekļaušanai tūrisma produktā;
– Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par Latvijas tūristu
piesaistēm, to nākotnes potenciālu, spēj izvērtēt dažādas ietekmes, ko rada tūrisma
attīstība, demonstrējot plašāku redzējumu, lēmumu, rīcību un procesu savstarpējo
sakarību apzināšanos;
– Pārzinot Latvijas dabas tūrisma resursu potenciālu, spēj kritiski un objektīvi
izvērtēt Latvijas dabas resursu aizsardzības un ar tūrismu saistītās aktuālākās
problēmas, pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus, pēc
iespējas, visām iesaistītajām pusēm izdevīgus risinājumus mainīgos vai neskaidros
apstākļos;
– Patstāvīgi orientējas Latvijas kartē (t.sk. pārzina administratīvi teritoriālo
iedalījumu), kurā atpazīst katrā novadā/reģionā nozīmīgākās tūristu piesaistes,
– Spēj, izmantojot apgūtos Latvijas tūrisma ģeogrāfijas teorētiskos pamatus un
prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu, radošu un pētniecisku darbību, formulēt un
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Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus: ir apgūtas teritorijas
apsekošanas prasmes, iegūta prakse noderīgas novadpētnieciskas informācijas ieguvē
un tās izmantošanā tūrismā, iegūtas pamatzināšanas un iemaņas neliela kājnieku
maršruta plānošanā, spēja patstāvīgi orientēties topogrāfiskajā kartē;
– Spēj patstāvīgi veidot savu studiju laika plānojumu, sadarboties komandā,
uzņemties iniciatīvu un atbildību, ievēro akadēmiskās darbu rakstīšanas ētikas
principus.
I Vispārīgs ievads
• Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa izvērtējums tūrisma kontekstā.
• Latvijas teritorijas vēsturiskā attīstība, novadi, administratīvais iedalījums, to
ietekme uz tūrisma attīstību.
• Latvijas iedzīvotāji, ceļotāju statistika.
II Latvijas dabas tūrisma resursi.
• Latvijas klimats. Klimatu veidojošie faktori, to izmantošana tūrismā.
• Klimata sezonālās un reģionālās īpatnības.
• Baltijas jūras Latvijas piekraste un Rīgas jūras līča tūrisma resursu apskats.
• Latvijas ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie resursi, to izmantošana tūrismā.
• Latvijas reljefa formas to izmantošana tūrismā.
• Latvijas iekšējie ūdeņi, to izmantošana tūrismā.
• Latvijas bioloģiskie tūrisma resursi.
• Latvijas ainavu dažādība.
– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
– Obligāti jāapmeklē 80 % lekcijas, kā arī 100 % semināri un praktiskās
nodarbības. Kavētu semināru vai praktisko nodarbību gadījumā nodarbības ir
jāatstrādā, izpildot uzdoto uzdevumu + papildus individuālu uzdevumu.
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši TVVF Gada projektu un bakalaura darbu
noformēšanas metodiskajiem noteikumiem (īpaši izmantoto avotu noformēšanas
prasībām un atsauču lietošanai tekstā) un šajā studiju kursa aprakstā minētajiem
norādījumiem.
– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem
jāsaņem pozitīvs vērtējums, kā arī sekmīgi jānokārto pārbaudes darbs (vismaz 4
balles).
– Studiju kursa norises laikā un veiktajos rakstu darbos jāievēro akadēmiskā ētika
un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības.
Rakstisks eksāmens
Pilna laika studijās:
1. Individuālā un grupu darba nodarbību, pārbaudes darba vērtējuma - 35 %
2. Kursa darba vērtējuma -25 %
3. Eksāmena vērtējuma - 40 %
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Nepilna laika studijās:
1. Praktisko darbu un pārbaudes darba vērtējumiem -20 %,
2. Noslēguma darba vērtējums -30 %
3. Eksāmena vērtējums -50 %
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
• Apsīte E., Rozīte M., Krišjāne Z. 1996. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai. Rīga,
Jumava.
• Blekte K., Smaļinskis J., Vimba M.2007. Latvijas ceļvedis. SIA „Karšu
izdevniecība Jāņa sēta”
• Turlajs J., Milliņš G. 1998. Latvijas apdzīvotās vietas. Apgāds Jāņa sēta, 9.42.lpp.
• Nikodemus O.Latvijas fiziskā ģeogrāfija. http://latvijas.daba.lv
+ lekciju materiālu kompendijs ViA elektroniskajā vidē e-punkts.
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Papildu literatūra

•
•
•
•

Latvijas daba enciklopēdija 1994-1998., Latvijas enciklopēdija, 1-6.sējums
Avotiņš V., Lukss I. 2002.Salacas kartes, AGB
Dabas un vēstures kalendāri (ik gadēji)
Druva-Druvaskalne I., Ābols I., Šļara. 2006. Latvia Tourism: Decisive Factors and
Tourism Development. Grāmatā: Hall D., Marcciszewska B., Smith M.(ed) 2006.
Tourism in the New Europe: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement.
Section 3. The Baltics. CABI publishing, Wallingford
• Eniņš G.1984.Tepat Latvijā. Liesma
• Eniņš G.2004. Alas Latvijā, Zvaigzne ABC
• Ģeoloģiskie objekti Gaujas Nacionālajā parkā, 1989., Zinātne
• Latvijas pagasti, enciklopēdija 1. (A-Ļ) un 2.sējums (M-Ž), A/S Prese nams, 2001
• Latvijas autoceļu atlants 2002 (1.izdev.), 2006 (2.izdev.) SiA „Karšu izdevniecība Jāņa
sēta”
• Terentjeva L., Frīdenberga L.2008. Latvijas kūrortu dabiskie dziedniecības līdzekļi.
Rīga, Multicentrs
• Tūrisms Latvijā –ikgadējais statistikas biļetens. LRCSP
• Veilands V.Latvija kabatā 1995.Preses nams
• Žukova Z. 2001. Latvijas zili zaļā rota. Jumava
• Žurnāls „Vides vēstis” (ik mēnesi), kā arī http://www.videsvestis.lv/
Zinātniskie raksti:
• Druva-Druvaskalne I., Šļara A. 2006. Lake Burtnieks as destination or part of tourism
activities in Latvia”, 3rd International Lake Tourism Conference “Lakes and
Reservoirs: A Sustainable Vision of Tourism” Gyongyos, Hungary, proceedings.
• Klepers, A. & Rozite, M. (2009). The Regional Development of Tourism and the
Emergence of Clusters in Latvia: The Example of Sigulda. In Folia Geographica
• Klepers, A. & Rozīte, M. (2010). Tūrisma vietas un galamērķi, to identificēšana un
saistība ar administratīvo teritoriju. LU Raksti, 752. 268–284.
• Klepers, A., Rozite, M., Steina, v.d.A. (2009). Spatial Processes in Seaside Tourism
and their Management – the Case Studies of Kurzeme Peninsula. Tiltai, 3, (48), 107115.
• + citi raksti e-punktā Papildmateriāli.
Citi informācijas avoti:
•
Anholt S. 2008 A Competitive Identity for Latvia Interim Strategy Paper
http://www.li.lv/images_new/files/pdf/strategy_latvia.pdf
•
Biedrība ”Latvijas ezeri” www.ezeri.lv
•
Dabas Aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv
•
Kurzemes plānošanas reģions www.kurzeme.lv
•
Latvijas Institūts. http://www.latvia.lv
•
Latgales reģiona attīstības aģentūra, http://turisms.latgale.lv/
•
Latgales plānošanas reģions www.latgale.lv
•
LR Centrālā Statistikas pārvalde: http://www.csb.gov.lv/
•
Tūrisma plānošanas dokumenti http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=373
•
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, www.meteo.lv
•
Travellatvia www.travellatvia.lv
•
Tūrisma attīstības valsts aģentūra. http://www.tava.gov.lv/
•
Vidzemes Tūrisma asociācijas portāls www.vidzeme.com
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

Lauku tūrisms
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Ilze Grīnfelde
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
2011./2012.
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Tūrisma produkts,
Tūrisma plānošana, Tūrisms un vide
Lauku tūrisms ir ne tikai viens no tūrisma veidiem, ko iespējams attīstīt perifērijā, jo tur
rodami tam atbilstoši resursi, bet arī sociālā un ekonomiskā dimensijā - būtisks
instruments lauku vidē. Kurss sniedz zināšanas par lauku tūrisma resursiem Latvijā un
pasaulē, plānošanas īpatnībām, nozīmi lauku vides ilgtspējīgas attīstības kontekstā, lauku
tūrisma starptautiskajām un nacionālajām organizācijām un to darbību, mārketinga
īpatnībām, pieprasījuma un piedāvājuma tendencēm.
Nodarbību veidi
Akadēmisko stundu skaits
Lekcijas
12
Semināri un praktiskie darbi
10
Pārbaudes darbs
2
Eksāmens
2
Studiju darbs
Pētniecības darbi
26
Literatūras studijas
30
Kurss sniedz kā teorētiskas tā praktiskas zināšanas par lauku tūrismu.
Pēc kursa pabeigšanas students:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar lauku tūrismu saistītos tematus un jēdzienus, tai
skaitā definēt atšķirības starp dažādiem ar lauku tūrismu saistītiem tūrisma apakš
virzieniem;
– Spēs identificēt lauku tūrisma produktu, pārzinās mārketinga specifiku;
– Spēsi analizēt esošu lauku tūrisma produktu un radīt jaunas idejas esošo produktu
daudzveidošanai;
– 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.
1. Lauku tūrisms, pamatnostādnes un dimensijas. Sociālās un ekonomiskās lauku
ekonomikas dimensijas. Lauku tūrisma apakšveidi, pamatprodukti un papildprodukti;
2. Lauku tūrisma tiesiskie aspekti. Lauku tūrisma organizācijas. To darbība;
3. Kvalitātes kritēriji un kontrole lauku tūrismā- Lauku tūrisms un kvalitāte- Kvalitātes
standarti lauku tūrismā;
4. Lauku tūrisma resursi. Lauku tūrisma plānošana ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
5. Lauku tūrisma mārketinga specifika.
–
–

–

Vismaz 50% kontaktstundu apmeklējums;
Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi
(prezentācija par pasniedzēja norādīto tēmu (grupās), semināru rezultāti, mājas
uzdevumi) un par tiem jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles);
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
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aprakstā minētajiem norādījumiem;
Students pielaidi eksāmenam var saņemt tikai tad, ja visi pārējie nosacījumi ir
izpildīti un saņemti pozitīvi vērtējumi visos studiju darbos (gan grupu, gan
individuālajos);
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un
akadēmiskās ētikas nolikums.
Rakstisks eksāmens
1. Grupu darbi
a) prezentācija - 20%
b) semināru darbi un mājas uzdevumi – 15%
2. Individuālie darbi
a) pārbaudes darbs – 30%
b) eksāmens – 35%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
–

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

1.Mitchell M., Kirkpatrick I., Hall D., 2005, Rural tourism and sustainable bussiness.
2. Roberts L., Mitchell M., Hall D.,2003, New Directions in Rural tourism, Ashgate.
1.Lesley R, Hall D.,2001. Rural tourism and recreation : principles to practice
2.Boyd S., Hall M., 2005, Nature based tourism in peripheral areas - development or
disaster, Channel View publications.
Zinātniskie raksti:
1. Panyik E., Costa C., Rátz T. 2011.,Implementing integrated rural tourism: An
event-based approach, Tourism Management, Available online 9 February 2011
2. Brandth B., Haugen M. S. 2011, Farm diversification into tourism –
Implications for social identity?
Journal of Rural Studies, Volume 27, Issue 1, January 2011, Pages 35-44
Citi informācijas avoti:
1. http://www.eurogites.org/
2. http://www.celotajs.lv/index.do
3. http://www.eceat.org/
4. http://www.visit21.net/
5. Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” izdotie aktuālie mācību
materiāli
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

Lauku tūrisms
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Ilze Grīnfelde
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Nepilna laika studijas
Bakalaura
2011./2012.
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Tūrisma produkts,
Tūrisma plānošana, Tūrisms un vide
Lauku tūrisms ir ne tikai viens no tūrisma veidiem, ko iespējams attīstīt perifērijā, jo tur
rodami tam atbilstoši resursi, bet arī sociālā un ekonomiskā dimensijā - būtisks
instruments lauku vidē. Kurss sniedz zināšanas par lauku tūrisma resursiem Latvijā un
pasaulē, plānošanas īpatnībām, nozīmi lauku vides ilgtspējīgas attīstības kontekstā, lauku
tūrisma starptautiskajām un nacionālajām organizācijām un to darbību, mārketinga
īpatnībām, pieprasījuma un piedāvājuma tendencēm.
Nodarbību veidi
Akadēmisko stundu skaits
Lekcijas
5
Semināri un praktiskie darbi
3
Pārbaudes darbs
2
Eksāmens
2
Studiju darbs
Pētniecības darbi
30
Literatūras studijas
40
Kurss sniedz kā teorētiskas tā praktiskas zināšanas par lauku tūrismu.
Pēc kursa pabeigšanas students:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar lauku tūrismu saistītos tematus un jēdzienus, tai
skaitā definēt atšķirības starp dažādiem ar lauku tūrismu saistītiem tūrisma apakš
virzieniem;
– Spēs identificēt lauku tūrisma produktu, pārzinās mārketinga specifiku;
– Spēsi analizēt esošu lauku tūrisma produktu un radīt jaunas idejas esošo produktu
daudzveidošanai;
– 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.
1. Lauku tūrisms, pamatnostādnes un dimensijas. Sociālās un ekonomiskās lauku
ekonomikas dimensijas. Lauku tūrisma apakšveidi, pamatprodukti un papildprodukti;
2. Lauku tūrisma tiesiskie aspekti. Lauku tūrisma organizācijas. To darbība;
3. Kvalitātes kritēriji un kontrole lauku tūrismā- Lauku tūrisms un kvalitāte- Kvalitātes
standarti lauku tūrismā;
4. Lauku tūrisma resursi. Lauku tūrisma plānošana ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
5. Lauku tūrisma mārketinga specifika.
–
–

–
–

Vismaz 50% kontaktstundu apmeklējums;
Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi
(prezentācija par pasniedzēja norādīto tēmu (grupās), semināru rezultāti, mājas
uzdevumi) un par tiem jāsaņem pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles);
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
aprakstā minētajiem norādījumiem;
Students pielaidi eksāmenam var saņemt tikai tad, ja visi pārējie nosacījumi ir
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Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

izpildīti un saņemti pozitīvi vērtējumi visos studiju darbos (gan grupu, gan
individuālajos);
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un
akadēmiskās ētikas nolikums.
Rakstisks eksāmens
1. Grupu darbi
a) prezentācija - 20%
b) semināru darbi un mājas uzdevumi – 15%
2. Individuālie darbi
a) pārbaudes darbs – 30%
b) eksāmens – 35%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1.Mitchell M., Kirkpatrick I., Hall D., 2005, Rural tourism and sustainable bussiness.
2. Roberts L., Mitchell M., Hall D.,2003, New Directions in Rural tourism, Ashgate.
1.Lesley R, Hall D.,2001. Rural tourism and recreation : principles to practice
2.Boyd S., Hall M., 2005, Nature based tourism in peripheral areas - development or
disaster, Channel View publications.
Zinātniskie raksti:
3. Panyik E., Costa C., Rátz T. 2011.,Implementing integrated rural tourism: An
event-based approach, Tourism Management, Available online 9 February 2011
4. Brandth B., Haugen M. S. 2011, Farm diversification into tourism –
Implications for social identity?
Journal of Rural Studies, Volume 27, Issue 1, January 2011, Pages 35-44
Citi informācijas avoti:
6. http://www.eurogites.org/
7. http://www.celotajs.lv/index.do
8. http://www.eceat.org/
9. http://www.visit21.net/
10. Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” izdotie aktuālie mācību
materiāli
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma
MIKROEKONOMIKA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Mag.paed., lektors Mihails Siņicins
A (obligāts studiju kurss)
3 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
2010/2011 gada II semestris
Latviešu valoda
Nav nepieciešama īpašu kursu apguve
Studiju kursā studenti iepazīsies ar mikroekonomikas teorijas galvenajām
likumsakarībām. Iegūs pieredzi un prasmes izmantot mikroekonomikas teorijas
likumsakarības ekonomikas procesu labākai izpratnei, patērētāja (pircēja), uzņēmuma
vadītāja lēmumu pieņemšanā. Studenti pilnveidos izpratni par to, kādi nozīmīgākie
ekonomiskie lēmumi ir jāpieņem uzņēmuma vadītājam. Labāk izpratīs dažādu tirgu
darbību. Padziļinās zināšanas par valsts un katra indivīda lomu ekonomikā.
Pilna laika studijās:
• lekcijas - 16 akadēmiskās stundas,
• semināri - 14 akadēmiskās stundas,
• pārbaudes darbi - 2 akadēmiskās stundas,
• situāciju (gadījumu) analīze – 4 akadēmiskās tundas,
• patstāvīgas ekonomikas teorijas studijas – 42 stundas,
• gatavošanās semināriem – 16 akadēmiskās stundas,
• patstāvīga situāciju, gadījumu analīze 32 stundas.
Nepilna laika studijās:
• lekcijas - 8 akadēmiskās stundas,
• semināri – 7 akadēmiskās stundas,
• pārbaudes darbi – 1 akadēmiskā stunda,
• patstāvīgas mikroekonomikas teorijas studijas – 58 akadēmiskās stundas,
• situāciju, gadījumu analīze – 28 akadēmiskās stundas,
• gatavošanās semināriem 16 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– izpratīs mikroekonomikas jēdzienu un spēs tos lietot konkrētu ekonomikas
situāciju analīzē.
– spēs ekonomiski pamatot kādu optimālu lēmumu konkrētajā situācijā būtu
jāpieņem patērētājam (pircējam), uzņēmumam.
– patstāvīgi spēs analizēt situāciju konkrētajā tirgū, prognozēt kā notiekošie
(mainīgie faktori) procesi ietekmēs situāciju konkrētajā tirgū, kā tas ietekmēs
patērētāju, ražotāju un kā viņiem būtu jāmaina sava darbība, atbilstoši jaunajai
situācijai.
– pratīs atlasīt būtiskāko informāciju, pilnveidos prasmi noteikt un formulēt
ekonomikas problēmas; spēs piedāvāt tās risinājumu un ekonomikas situāciju
attēlot ar ekonomiskiem modeļiem.
– spēs parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un
to pielietojumu tūrisma uzņēmumu praksē
– spēs izmantot mikroekonomikas teorijas galvenās likumsakarības veidojot tūrisma
produktus, pieņemot lēmumu par tūrisma produkta ražošanu vai tās pārtraukšanu
mainoties tirgus situācijai.
– spēs noteikt vai tūrisma uzņēmums spēs gūt peļņu konkrētajā tirgus situācijā un
noteikt, ko uzņēmumam jādara, lai maksimizētu peļņu vai minimizētu
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Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

zaudējumus.
– veidos prasmes izmantot diskontēšanu alternatīvu izvērtēšanā, ražošanas resursu
iegādē.
– izpratīs informācijas nozīmi un informācijas asimetriju ekonomiski pamatotu
lēmumu pieņemšanā un uzņēmuma darbības vadīšanai nepietiekamas, nepilnīgas
informācijas apstākļos.
– spēs labāk vadīt patstāvīgo mācību procesu, noteikt kādas zināšanas nepieciešams
padziļināt.
– labāk izpratīs racionālu lēmumu un ētisko vērtību savstarpējo saistību un atkarību.
– Pilnīgāk pratīs izvērtēt indivīdu, uzņēmumu pieņemto lēmumu ietekmi uz
organizāciju, tās vidi, dabas dabu, sabiedrību.
Kursā tiks apgūtas sekojošas tēmas: Mikroekonomikas teorijas attīstība. Ekonomikas
modeļu izmantošana ekonomikas procesu atspoguļošanā. Pieprasījums, piedāvājums, to
ietekmējošie faktori. Pieprasījuma piedāvājuma izmaiņas tā, grafiska attēlošana un seku
prognozēšana. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. Ražošanas teorija. Ražošanas
izmaksas un izmaksu izmantošana uzņēmumā lēmumu pieņemšanā. Konkurence,
uzņēmuma darbība pilnīgas konkurences, monopola, oligopola un monopolistiskās
konkurences tirgos. Ekonomikas sistēmas un valsts loma jauktās ekonomikas sistēmā.
Informācijas asimetrija ;indivīda, uzņēmuma darbība nepilnīgas informācijas apstākļos.
Piedalīšanās lekcijās un semināros vai apliecinājums, ka studentam ir labas zināšanas par
lekcijās un semināros izskatītajiem jautājumiem.
Sekmīgi veikti pārbaudes darbi. Students pārbaudes darbā gūst vērtējumu 1, ja iegūst
80% no maksimālā punktu skaita un 0,5 ja iegūst ne mazāk par 50% no maksimālā
punktu skaita. Sekmīgi nokārtots ir pārbaudes darbs, kurā students iegūst ne mazāk par
50% no maksimālā punktu skaita.
Vēlāk vai par atkārtoti veikto darbu maksimālais vērtējums – 0,5 punkti.
Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja sekmīgi veikti visi pārbaudes darbi.
Sekmīgi jānokārto eksāmens – jāiegūst vismaz 50% no maksimālā punktu skaita.
Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un akadēmiskās
ētikas Nolikums.
Rakstisks eksāmens
– Semināros, gadījumu analīzē iegūtais vērtējums – 20% no kopējā vērtējuma,
– Pārbaudes darbos iegūtais vērtējums – 30% no kopējā vērtējuma,
– Eksāmenā iegūtā vērtējuma – 50% no kopējā vērtējuma.
Dzelmīte M., Volodina M. 2004. Mikroekonomika. Rīga, SIA «Izglītības soļi»,
Dzelmīte M., Volodina M. 2002. Uzdevumi mikroekonomikā. Rīga, SIA «Izglītības
soļi».
Nešpors V. 2010 Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, 254. lpp.

Gods U. 2008. Mikroekonomika. Rīga, SIA ”Biznesa augstskola „Turība”, 2008.,
430. lpp.
Papildu literatūra

Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. – Rīga.: SIA ”Izglītības
soļi”, 2007. 216. – 454. lpp.
Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Apgāds «Rasa ABC». –
Banku augstskola.: R.: 2003.
Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Jumava. – R.: 2004
Škapars R. Mikroekonomika. – R. : Latvijas universitāte. 2002.
Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. – R. : Latvijas Universitāte,
2002. – 1. d.
Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. – R. : Latvijas Universitāte,
2002. – 2. d.
Fischer S. Economics / Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Richard
McConnell C., Brue S. Economics /Principles, Problems, and Policies, eleventh edition.

Parkin M. Economics. Seventh edition. Pearson Education – Edison – Wesley.:
2005.
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MAKROEKONOMIKA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Mag.paed., lektors Mihails Siņicins
A (obligāts studiju kurss)
3 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
2010./2011. mācību gada 2. semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš vēlama vidusskolas ekonomikas kursa apguve.
Šajā kursā studenti padziļinās izpratni par makroekonomikas svarīgākajām
likumsakarībām.
Studenti padziļinās zināšanas par būtiskākajiem makroekonomikas jautājumiem:
iekšzemes kopproduktu, ekonomikas izaugsmi, bezdarbu, inflāciju, fiskālo un
monetāro politiku, starptautisko tirdzniecību.
Studenti veidos izpratni par dažādo tirgu (preču, pakalpojumu, naudas un darba)
savstarpējo saistību un īpatnībām.
Studenti iegūs izpratni par makroekonomiskās politikas iespējām mazināt
ekonomikas cikliskās svārstības un nodrošināt vienmērīgu ekonomikas izaugsmi.
Kursā studenti padziļinās izpratni par mikroekonomikas (katra indivīda, atsevišķa
uzņēmuma) un makroekonomikas savstarpējo saistību.
Kursa ietvaros tiks veidotas studentu prasmes raksturot situāciju ekonomikā izmantojot
makroekonomiskos rādītājus, to dinamiku un attēlot ekonomikas situācijas ar
ekonomikas modeļiem.
Pilna laika studijās:
• lekcijas - 16 akadēmiskās stundas,
• semināri - 14 akadēmiskās stundas,
• pārbaudes darbi - 2 akadēmiskās stundas,
• eseja – 4 akadēmiskās stundas,
• eksāmens – 2 akadēmiskās stundas
• patstāvīgas ekonomikas teorijas studijas – 42 stundas,
• gatavošanās semināriem – 28 akadēmiskās stundas,
• esejas rakstīšana - 22 stundas.
Nepilna laika studijās:

•
•
•
•
•
•
•
•

Studiju rezultāti

lekcijas - 8 akadēmiskās stundas,
semināri – 4 akadēmiskās stundas,
eseja – 2 astronomiskās stundas,
pārbaudes darbi – 1 akadēmiskā stunda,
eksāmens – 2 akadēmiskās stundas
patstāvīgas mikroekonomikas teorijas studijas – 68 akadēmiskās
stundas,
esejas rakstīšana – 21 akadēmiskās stundas,
gatavošanās semināriem 14 akadēmiskās stundas.

Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot situāciju Latvijas un citu valstu ekonomikā.
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– Spēs izprast, kāpēc valdības īsteno konkrēto makroekonomisko politiku un
kritiski izvērtēt valdības īstenoto pasākumu prognozējamās sekas.
– Izpratīs kā makroekonomiskā situācija ietekmē konkrēto indivīdu, uzņēmumu,
nozari un kā ekonomikas subjektiem būtu jārīkojas konkrētajā situācijā.
– Spēs analizēt makroekonomiskos rādītājus un to ietekmi uz tūrisma un citu
nozaru uzņēmumiem, pircējiem, klientiem.
– Padziļinās izpratni par Latvijas ekonomikas saistību ar globālo ekonomiku un
tur notiekošajiem procesiem.
– Būs pilnveidojuši prasmes atlasīt , apkopot, analizēt informāciju par konkrētiem
makroekonomikas jautājumiem.
– Būs attīstījuši pilsoniskās prasmes un radošas domāšanas prasmes.
Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

Kursā iekļautas sekojošas tēmas:
• Iekšzemes kopprodukts.
• Ekonomikas cikliskā attīstība, ekonomikas izaugsme un attīstība.
• Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums, makroekonomiskais līdzsvars.
• Darba tirgus un bezdarbs.
• Naudas tirgus, inflācija
• Banku sistēma.
• Fiskālā un monetārā politika.
• Kopējie izdevumi un IKP.
• Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Piedalīšanās lekcijās un semināros vai apliecinājums, ka studentam ir labas
zināšanas par lekcijās un semināros izskatītajiem jautājumiem.
Sekmīgi veikti pārbaudes darbi. Students pārbaudes darbā gūst vērtējumu 1, ja
iegūst 80% no maksimālā punktu skaita un 0,5 ja iegūst ne mazāk par 50% no
maksimālā punktu skaita. Sekmīgi nokārtots ir pārbaudes darbs, kurā students
iegūst ne mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita.
Vēlāk vai par atkārtoti veikto darbu maksimālais vērtējums – 0,5 punkti.
Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja sekmīgi veikti visi pārbaudes darbi.
Sekmīgi jānokārto eksāmens – jāiegūst vismaz 50% no maksimālā punktu skaita.
Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un akadēmiskās
ētikas Nolikums.
Mutisks eksāmens
Pilna laika studentiem:
– semināros, esejā iegūtais vērtējums – 20% no kopējā vērtējuma,
– pārbaudes darbos iegūtais vērtējums – 30% no kopējā vērtējuma,
– eksāmenā iegūtais vērtējums – 50% no kopējā vērtējuma.
Nepilna laika studentiem:
• semināros, esejā iegūtais vērtējums – 10% no kopējā vērtējuma,,
• pārbaudes darbos iegūtais vērtējums – 20% no kopējā vērtējuma,
• eksāmenā gūtais vērtējums – 70% no kopējā vērtējuma.
Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. – Rīga.: SIA ”Izglītības
soļi”, 2007. 216. – 454. lpp.
Lībermanis G. Makroekonomika.- Rīga.: SIA Kamene, 2006. - 445 lpp.
McConnell C. R., Brue S. L. Economics. Principles. Problems, and Policies. 15th
edition.- Irwin, McGraw Hill, 2002.
Parkin M. Economics. Seventh edition. – Pearson Education, Inc. publishing as
Addison Wesley.: New York, 2005. – 1020 p.
Сломан Дж. Экономикс 5. – е издание. – Спб.: Питер. 2005. 830 стр.
LR Ekonomikas ministrijas Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Latvijas Statistikas gadagrāmatas, Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes izdevums.
Latvijas Bankas gada pārskati un pētījumi (www.bank.lv):
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Beņkovskis K. LATCOIN : Latvijas ekonomikasizaugsmes vidēja termiņa un
ilgtermiņa tendenču reālā laika prognozēšana. (www.bank.lv/pētījumi/1/2010)
Fadejeva L., Meļihovs A. Latvijas tautsaimniecības nozaru kopējās faktoru
produktivitātes un faktoru izmantošanas novērtējums. (www.bank.lv/pētījumi/3/2009)
Meļihovs A., Zasova A. Latvijas dabiskā bezdarba un ražošanas jaudu izmantošanas
līmeņa novērtējums. (www.bank.lv/pētījumi/2/2009)
Ajevskis V. Inflācija un tās nenoteiktība Latvijā. (www.bank.lv/pētījumi/4/2007)
Meļihovs A., Zasova A. Filipsa līknes novērtējums Latvijai.
(www.bank.lv/pētījumi/3/2007)
Beņkovskis k., Paula D. Inflācijas gaidas Latvijā: patērētāju apsekojuma rezultāti.
(www.bank.lv/pētījumi/1/2007)
Meļihovs A., Zasova A. Latvijas darba tirgus elastības novērtējums.
(www.bank.lv/pētījumi/3/2005)
Stikuts D. Latvijas faktiskā un potenciālā ražošanas apjoma starpība: aprēķināšana un
pielietošana. (www.bank.lv/pētījumi/2/2003)
Centālās Statistikas pārvaldes datu bāzes un galvenie rādītāji (www.csb. lv)
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PILSĒTU TŪRISMS
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Ilgvars Ābols
A daļa
2 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
3.studiju gads, 6.semestris
Latviešu valoda
Ievads tūrismā, Tūrisma produkts, Tūrisma mārketings.
Studenti iepazīsies ar pilsētas tūrisma attīstības tendencēm un attīstības problēmām
pasaulē un Latvijā. Kursa ietvaros tiks apskatīti galvenie tūrisma produkti pilsētās.
Pilsētu tūrisma tēla veidošanas aspekti Studentos tiks veidota izpratne par pilsētu
tūrisma nozīmi.
Pilna laika studijās
24 akadēmiskās stundas : lekcijas -12 stundas, semināri 8 stundas, gadījumu
analīzes 4 stundas,
56 akadēmiskās stundas patstāvīgā darba :gatavošanās semināriem 14 stundas,
gadījumu analīzei 6 stundas, literatūras un elektronisko resursu studijas 20 stundas,
pētniecisko darba sagatavošana 10 stundas, referātu sagatavošana 6 stundas.
Nepilna laika studijās
10 akadēmiskās stundas 10 lekcijas
70 akadēmiskās stundas patstāvīgā darba : literatūras un elektronisko resursu
studijas 40 stundas, pētniecisko darba sagatavošana 10 stundas, referātu
sagatavošana 6 stundas, diskusijas e- vidē 14 stundas.
Pēc kursa apguves studenti iegūtās zināšanas varēs pielietot gada projektu un
bakalaura darbu izstrādē, kā arī strādājot tūrisma nozarē – veidojot pilsētas tūrisma
produktus un to mārketinga un veicināšanas pasākumus, plānojot tūrisma attīstību
Latvijas pilsētās.
Pilsētu tūrisms un tā attīstības tendences. Populārākie tūrisma produkti pilsētās.
Konferenču, kongresu, sanāksmju un semināru tūrisms. Darījuma izstādes tūrisms.
Kultūras un sporta un speciālie pasākumi pilsētu tūrisma ietvaros. Pilsētu apskate,
iepirkšanās. Tūristu izklaides iespējas. Pilsētas tūrisma tēls un mārketings.
Reģionālais pilsētu tūrisma apskats. Pilsētu tūrisms Eiropā un citās pasaules daļās.
Pilsētu tūrisms Latvijā.
–
–
–

–
–
–
–

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 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.
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Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

eksāmens
Pilna laika studijām : Kursa galīgā atzīme veidojas no:
5. Referāta 20 %
6. pētnieciski prakstiskā darba 30 %
7. Eksāmena atzīmes - 50%
Nepilna laika studijām :
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
3. Referātā 20%.
4. Diskusiju uzdevumu atzīme e-mācību vidē 30 %
5. Eksāmena atzīmes - 50%.
(Lai kursu sekmīgi nokārtotu visos parametros jābūt sekmīgam vērtējumam)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hayllar B., Griffin T., Edwards D.(ed) 2008. City Spaces Tourist Places :
Urban Tourism Precincts. Elsevier., Oxford pp. 3.-62., 95.-150., 183.-202.
Kolb.B.M. 2006.Tourism Marketing for Cities and Towns. ButterworthHeinemann, Amsterdam pp.1.-25, 51.-74.,101.-232., 259.-282.
Ashworth G., Page S. 2011 Urban tourism research: Recent progress and
current paradoxes. Tourism Management, 30 (1) pp.1-15.
Selby M.2004. Understanding Urban Tourism. Image, Culture and
Expierence. I.B. Tauris., London 228 p.
www.eiropa.lv
www.nozare.lv
www.uia.org
http://www.auma.de/_pages/start_e.aspx
www.iccaworld.com
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PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads,
semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa
anotācija

Studiju kursa
metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības
kredītpunktu ieguvei

Studiju kursa
apmeklējuma

Doc.Vineta Silkāne
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna un nepilna laika studijas
Bakalaura
Otrais, rudens
Latviešu valoda
Matemātika (vidusskolas līmenī)
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un radīt izpratni par sociālo zinātņu pētījumu metodoloģijas
pamatjautājumiem (koncepts, mainīgais, hipotēze, pētījuma jautājums, mērījumu skalas,
izlase, ticamība un validitāte, pētījumu veidi, pētījumu ētika), datu ievākšanas un datu
analīzes metodēm, kā arī veicināt iegūto zināšanu pielietošanu praksē.
Nodarbību veidi: lekcijas (16 ak.stundas), semināri un praktiskās nodarbības (12
ak.stundas), eksāmens (2 ak.stundas)
Studiju darbu veidi (50 ak.stundas), t.sk. literatūras studijas, pētījumu analīze (6 ak.stundas),
pētījuma projekta pieteikuma izstrāde (20 ak.stundas), anketas izstrāde (8 ak.stundas), citi
praktiskie darbi (16 ak.stundas)
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par tūrisma izpētes jautājumiem
– 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
– Spēs izvēlēties un pielietot piemērotas datu ievākšanas metodes
– Spēs plānot un veikt pētījumus tūrisma jautājumu izpētē (apgūstot pētījuma
metodoloģiju un izstrādājot divus gada projektus un bakalaura darbu)
– Izpratīs un spēs ievērot pētījuma ētiku
Zinātnisks pētījums. Koncepti. Mainīgie. Pētījuma jautājumi un hipotēzes, to formulēšana.
Pētījuma dizaini. Mainīgo lielumu mērījumu skalas. Pētījuma ticamība. Izlase un populācija.
Pētījumu veidi. Pētījumu ētiskie principi. Pētījums un tā izstrādes process. Datu ievākšanas
metodes. Datu apkopošana un analīze.
− Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
− Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa aprakstā
minētajiem norādījumiem.
− 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.
− Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai praktisko
nodarbību gadījumā (arī attaisnojošu iemeslu dēļ) studentam jākārto rakstisks
pārbaudījums par attiecīgajiem jautājumiem. Jāpiedalās vismaz 75% lekciju.
− Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem jāsaņem
pozitīvs vērtējums (vismaz 4 balles).
Lekciju un nodarbību laikā:
− aizliegts izmantot mobilo tālruni (t.sk. sūtīt un lasīt sms) un tam jābūt izslēgtam vai
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noteikumi

klusuma režīmā (t.sk. sms saņemšanas signālam);
nav ieteicams sarunāties, ja vien docētājs nav devis citus norādījumus, piemēram,
grupu darbu laikā u.tml.
eksāmens
– Patstāvīgie darbi: Pētījuma publikācijas analīze 15%, Aptaujas anketa 15%, GP
pieteikums 25%, Pētījuma projekts 20%
– Eksāmens – 25%
– Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena un GP pieteikuma vērtējumi ir virs 4
(ieskaitot)
1. Arhipova I., Bāliņa S (2003). Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft
Excel. Rīga: Datorzinību centrs (bibliotēka un arī e-punkts)
2. Babbie, E. (2004) The Practice of Social research. Belmont, California: Wadsworth
Publishing Company (bibliotēka)
3. Hoover, K., Donovan, T. (2008) The Elements of Social Scientific Thinking.
ThomsonWadsworth (e-punkts)
4. Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.
Rīga: RaKa (bibliotēka un arī e-punkts)
5. Mārtinsone, K., Pipere, A. (Red.) (2011) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes .
Rīga: RaKa
6. Raščevska, M., Kristapsone, S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības
soļi
7. Trochim, W. (2001) The Research Methods Knowledge Base, Atomic Dog Publishing
1. Geske A., Grīnfelds A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģijas un metodes. Rīga: RaKa
2. Krastiņš, O. (2003) Ekonometrija. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
3. Krastiņš, O. (2003) Statistika. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
4. Pētījumi analīzei, izmantojot SAGE, Ebsco, ScienceDirect u.c. pilntekstu datu bāzes
−

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Obligātā literatūra:

Papildu literatūra:
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PUBLISKĀ RUNA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas

Mudīte Maculēviča , pedagoģijas maģistre , mudite.maculevica@va.lv
A
2 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
1. studiju gads , 1.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: latviešu valoda
(vidusskolas līmenī)

Studiju kursa anotācija

Kursa mērķis – veidot prasmes , apgūt zināšanas , pilnveidot kompetenci par publiskās
runas veidiem, to izmantošanu profesionālajā darbībā un dažādās dzīves situācijās .
Iepazīt savu runas tehnikas aparātu , izprast dikcijas , loģisko akcentu , caurviju
darbības, pārliecināšanas prasmes nozīmi praktiskajā darbā ar dažādiem tekstiem .
Literārās valodas , ētisko normu , kulturālas saziņas un uzvedības (neverbālā valoda)
nozīme publiskajā runā , diskusijas , viedokļu apmaiņas , stresa sarunu kultūra,
nacionālo saziņu atšķirības .
Nodarbību veidi: lekcijas , semināri , praktiskās nodarbības , balss ieraksts –tā analīze ,
prezentāciju veidošana , to daudzpusība , dažādu tekstu (literāro , dokumentu )analīze ,
galvenās domas noteikšana.

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Pēc kursa apgūšanas studenti:
- Izprot un spēj izskaidrot ar publiskās runas kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus

-Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt
lēmumus un risināt problēmas tūrisma un viesmīlības nozarē un tūrisma un
viesmīlības organizāciju vadībā, kas saistītas ar runas un neverbālo saziņu.
-Izprot un ievēro profesionālo ētiku , kulturālas diskusijas nozīmi savā
profesionālajā darbībā. Spēj piedalīties tūrisma jomas attīstībā, demonstrējot
globālu redzējumu publiskas runas , rīcības un procesu savstarpējo saišu un
atkarību apzināšanos. .

Studiju kursa saturs

-Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu,
inovatīvu un radošu darbību, formulēt un analītiski izprast informāciju,
problēmas un risinājumus tūrisma un viesmīlības nozarē un organizāciju
vadībā, tos skaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar profesionāļiem ,
gan pakalpojuma izmantotājiem.
-Spēj patstāvīgi organizēt prezentācijas , darboties komandā , un rast radošumu
dažādās dzīves un darbības situācijās.
Publiskās runas kā lietišķas saziņas formas vieta tūrisma un viesmīlības un
vadības mācību procesā . Runas tehnikas , runas kultūras , diskusijas ,
prezentāciju ,runas stilu , neverbālās saziņas loma profesionālajā darbībā .
Galvenās domas uztvere dažādos tekstos – dokumentos , literārajos . Lietišķa
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runa standarta pielietojamības nozīme profesionālajā darbā , esejas(publiskās
uzstāšanās) rakstīšana un runāšana auditorijā , mērķu izvirzīšana un sasniegšana
.Runas barjeru veidi , to pārvarēšana, publisko runu stili globālajā pasaulē.
Prasības kredītpunktu
ieguvei

–
–
–

–
–
–

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

Jāievēro studiju kursa apmeklējuma noteikumi-vismaz 85%
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
aprakstā minētajiem norādījumiem.
Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai
praktisko nodarbību gadījumā studentam jākārto rakstiski vai konsultāciju laikā
jāvienojas ar pasniedzēju par darbības formu- e-pasts , e vide.
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.

eksāmens
– Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās , semināros (seminārs par neverbālo
saziņu) 10%
– Publiska prezentācija ( dažādo formu izmantošana) 25%
– Dzejas , prozas (esejas , rakstu , dokumentu)sagatavošana , runāšana auditorijā
25%
- Eksāmens 40%
10. Alekse.I.Runātprasme.R.: RaKa , 2003.
11. Apele .A Runas māksla.-R.:Xvaigzne,1982 ( arī atkārtotie izdev. )
12. Pīzs .A Ķermeņa valoda.R.: Jumava, 1995 (arī atkārtotie un papildinātie
izdevumi)
13. Hindls.T .Prasme uzstāties.R.: Zvaigzne ABC
14. Mencels.V. Retorika. De Novo , 2002
15. Felzers.G. Motivēšans veidi.R.: Zvaigzne ABC 2010.
16. Dario.Ž.A. Ceļš uz eleganci.R. zvaigzne ABC 2008.
1.Bono.E.Sešas domāšanas cepures. R.: Zvaigzne ABC , 2009.
2.Sēr. Harvard Busines Reviev. Prasme pārliecināt.SIA Lietišķās informācijas
dienests.2009.
3.Interneta resursi- iesniegti mācību procesu uzsākot.
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TŪRISTU GRUPU ORGANIZĒŠANA UN VADĪŠANA

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Mg.geogr., Dr.kandidāts Andris Klepers
B daļa
2 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
3.gads, 6.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Ievads tūrismā
Veicināt un nostiprināt studējošiem izpratni par tūristu grupu organizēšanu un
vadīšanu, un dot teorētiskas un praktiskas zināšanas šajā jomā. Studenti apgūs
tūrisma operatoru darbību tūristu grupu organizēšanā saistībā ar pieredzes
ekonomikas tendencēm, tūristu gida darbības būtiskumu kopējā tūrisma sistēmā.
Uzsvars būs uz mūsdienīgas interpretācijas lomu gida darbā ar grupu un
dramaturģijas pareizu izpratni apvienojumā ar pieredzes mārketinga tendencēm
ekskursiju un ceļojumu maršrutu organizēšanā. Būtiska kursa sastāvdaļa ir visu
minēto procesu sasaiste ar dažāda rakstura ceļotāju grupām – izprast to vērtības,
labumus, kāpēc tiecas ceļot un vajadzības. Godīgums uzņēmējdarbībā un
ilgtspējība ir jēdzieni, kas ir fonā ikvienai tēmai.

Studiju kursa metodes

Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 12 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 12 stundas;
Studiju darbu veidi: patstāvīgie darbi 28 stundas, literatūras studijas 28 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 5 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 5 stundas;
Studiju darbu veidi: patstāvīgie darbi 28 stundas, literatūras studijas 42 stundas.
Pēc kursa apguves studenti iegūtās zināšanas varēs pielietot strādājot tūrisma
nozarē – organizējot tūrisma produktus tūristu grupām, īpaši izceļot tiem domātus
ekskursiju un ceļojumu maršrutus vai vadot tūristu grupas ekskursijas muzejos,
dabas objektos u.c. Zināšanas ļaus arī objektīvāk novērtēt ceļojuma un ekskursijas
veiksmīgas norises kritērijus savu atvaļinājuma ceļojumu laikā. Grupas
organizēšanas un vadīšanas prasmes var tik izmantotas plašāk arī ārpus tūrisma un
viesmīlības jomas.
1.Tūristu grupu organizēšanas tendences, grupu segmentēšana. Tūroperatoru
praktiskā darbība ceļojumu plānošanā un vieta kopējā tūrisma sistēmā.
2.Ceļojuma maršruta plānošanas galvenie aspekti. Atšķirības ceļojumu maršrutos.
3.Dramaturģijas loma tūrisma maršrutu plānošanā. Pieredzes ekonomikas
tendences un piedzīvojumu plānošana.
4.Pilsētas ekskursijas plānošanas piemērs.
5.Tūristu grupu vadīšanas profesionālā ētika, likumdošana un tiesības. Frankfurtes
un Kemptenes tabula. Tūristu grupu mārketinga apsvērumi.
6.Interpretācijas izpratne un pielietojums. Ceļojuma maršruta tekstu sastādīšana.
7.Standartsituācijas grupas vadītāja un gida darbībā un metodika. Sadarbība ar
klientiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

–
–

Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem un šajā studiju kursa
aprakstā minētajiem norādījumiem.
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–

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa literatūra

Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai
praktisko nodarbību gadījumā 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.
eksāmens
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
8. Patstāvīgā darba atzīmes – 30%.
9. Grupas darba (20%) un veicināšanas atzīmes (10%)
10. Eksāmena atzīmes – 40%.
Eksāmenu iespējams aizstāt ekskursijas vadīšanu sadarbībā ar Valmieras skolām
vai pasākuma vadīšanu starptautiskajā tūristu gidu dienā.
Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles
Collins V. R. 2000. Becoming a Tour Guide. The Principles of Guiding and Site
Interpretation. CONTINUUM. London and New York; Pp 147.
Klepers, A., & Kalnačs, J. (Red.) (2010). Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera:
Vidzemes Augstskola.
Sadarbībā ar Latvijas profesionālo tūristu gidu asociāciju uzsākta vēl vienas
jaunas kursa grāmatas izveide latviešu valodā: Klepers, A (...) (Red.) (2012).
Tūristu gida darbības metodika. Valmiera: Vidzemes Augstskola.

Papildu literatūra

Beck, L., & Cable, T. (2002). Interpretation for the 21st Century: Fifteen Guiding
Principles for Interpreting Nature and Culture.
Cheverst, K., Mitchell, K.., & Davies, N. (1999). Design of an object model for a
context sensitive tourist Guide. Computers & Graphics, 23. 883-891
Ham, S. H. (1992). Environmental Interpretation. A Practical Guide for People
with Big Ideas and Small Budgets. Colorado: Fulcrum Publishing
Kirstges, T., Schröder, C., & Born, V. (1993). Destinationen Reiseleitung. Ein
Leitfaden fuer Rundreiseleiter - aus der Praxis fuer die Praxis. Hagen.
Mancini, M., & Gaylord, T. (2000). Conducting Tours. (3rd ed.). Delmar
publishers.
Meadows, C. (2000). How to Organise Group Travel for Fun and Profit: Make
Money, Travel for Fun, Make New Friends, Live Good Life. ETC Publishing.
Min, J. C. H. (2011). Tour Guides and Emotional Intelligence. Annals of Tourism
Research, 38, (1), 322–325; doi:10.1016/j.annals.2010.09.003
Osti, L., Turner, L. W., & King, B. (2009). Cultural differences in travel
guidebooks information search. Journal of Vacation Marketing, 15, (1), 63–78.
Payne, G. W. (2002). Travel Planning Workbook. London: Columbus Travel
Publishing.
Pine, J., & Gilmore, J. (1999). The Experience Economy. Boston: Harvard
Business School Press.
Pond, K. L. (1997). The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding. Willey,
John & Sons.
Salazar, N. B. (2005). Tourism And Glocalization : ‘‘Local’’ Tour Guiding.
Annals of Tourism Research, 32, (3), 628–646;
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doi:10.1016/j.annals.2004.10.012
Schmeer-Sturm, M. L. (2001). Reiseleitung (4. Auf.). München, Wien:
Oldenbourg Verlag.
Souto, de M. S. (1993). Group Travel Operations Manual. (2nd ed.). Delmar
Publishers.
Tilden, F. (1977). Interpreting Our Heritage. Chapel Hill Books.
Vansteenwegen, P., Souffriau, W., Berghe, G. V. & Oudheusden, van, D. (2010).
The City Trip Planner: An expert system for tourists. Expert Systems with
Applications; doi:10.1016/j.eswa.2010.11.085
Yale, P. (1997). The Business of Tour Operations. Harlow: Longman.
Yamamoto, D., & Gill, A. M. (1999). Emerging trends in Japanese package
tourism. Journal of Travel Research, 38, (2), 134–143.
World Federation of Tourist Guide Associations. (2010). Handbook for Tourist
Guides: 1985-2010 Contents. Iegūstams: www.wftga.org

Емельянов Б.В. (2000). Экскурсоведение : учебник для специальности.
Министерство общего и профессионального образования РФ, Российская
междунар. акад. туризма. Москва: Советский спорт.

Емельянов Б. В. (1992) Экскурсоведение. В 3-х частях. – Мocквa: ЦРИБ,
Турист.
Profesionālais nozares žurnāls: Guidelines Internetion@l – lejuplādējams:
www.wftga.org

Aktuālie elektroniskie resursi minēti studiju kursa e-vidē – būs pieejami sadaļā
„papildmateriāli“.
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TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Iveta Druva-Druvaskalne, Mg.geogr.
A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
1.studiju gada 1.semestris PL, 1.studiju gads 2.semestris NL
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads tūrismā
Kursa mērķis ir veidot izpratni par tūrisma telpisko izplatību un tā ģeogrāfiskajām
perspektīvām pasaulē. Kursa gaitā students iepazīsies ar pasaules reģionu (pēc ANO
PTO un IATA organizāciju iedalījuma) tūrisma ģeogrāfiskajiem resursiem, to veidiem,
to fizikālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras faktoriem un to
izmantošanu tūrismā. Katra reģiona ietvaros tiks akcentēti pasaules kontekstā nozīmīgi
tūrisma rajoni, centri, tūristu piesaistes, analizēta tūrisma statistika un tūristu plūsma.
Studiju kursa apjoms PL studijās ir 4KP jeb 160 akadēmiskās stundas, kuru darbs
sadalās šādi: klātienes nodarbības ir 48 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās
stundas un studentu patstāvīgais darbs 110 akadēmiskās stundas.
PL studijās klātienes nodarbību sadalījums: 46 % lekcijas, 54 % semināri un praktiskās
nodarbības, pārbaudes darbs, ekskursija.
Studentu patstāvīgā darba veidi ir šādi: literatūras studijas, informācijas un statistikas
datu ieguve un analīze, prezentāciju veidošana -30 stundas, darbs ar pasaules karti -8
stundas, referāta un konspekta veidošana - 22 stundas. Studentu grupu darbs pie kursa
darba izstrādes aizņem 40 stundas.
NL studijās: klātienes nodarbības ir 20 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās
stundas un studentu patstāvīgais darbs ir 138 akadēmiskās stundas. Studentu patstāvīgā
darba veidi: literatūras studijas, informācijas un statistikas datu ieguve un analīze -48
darbs ar pasaules karti -12 stundas, referāta un konspekta veidošana - 28 stundas.
Studentu grupu darbs pie kursa darba izstrādes aizņem 50 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti pratīs izmantot iegūtās zināšanas tūrisma maršrutu un
tūrisma produktu izveidē, strādājot gan vietējā, gan starptautiskā tūrisma un
viesmīlības nozarē.
– Izprot un spēj izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus (tūrisma
resursi, to veidi, tūristu piesaiste, tūrisma objekts, tūrisma vieta, galamērķis, tūrisma
telpiskie veidi-centrs, rajons, zona, reģions, kūrorts u.c.ar tūrisma ģeogrāfiju saistītos
jēdzienus);
– Pārzina pasaules tūrisma resursu izvietojumu un spēj izskaidrot pasaules tūrisma
reģionu atšķirības tūrisma resursu pieejamībā un to izmantošanā tūrismā, prot
izskaidrot galamērķa attīstības faktorus, spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt
informāciju par pasaules tūristu piesaistēm;
– Orientējas pasaules kartē, kurā atpazīst katrā reģionā nozīmīgākās tūristu
piesaistes, prot atrast par tiem saistošu informāciju, prot tos atbilstoši pieņemtajiem
nosaukumu atveidošanas paņēmieniem, atveidot, vai arī atbilstošajā avotā sameklēt,
ģeogrāfisko vietu latviskotos nosaukumus;
– Pārzina labas tūrisma kartes pamatprincipus, izprot atšķirības kartogrāfiskajā
materiālā pēc pielietojuma dažādos tūrisma veidos;
– Prot patstāvīgi atrast, sistematizēt un analizēt tūrisma statistikas datus gan par
tūrisma reģioniem un valstīm, prot atrast faktorus un tos paskaidrot, kas ietekmējuši
statistiku;
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Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

– Spēj, izmantojot apgūtos tūrisma ģeogrāfijas teorētiskos pamatus (tajā skaitā
dažādu teorētisko tūrisma ģeogrāfijas modeļu veidus, kartogrāfisko metožu
pielietošanas tūrismā pamatzināšanas un prasmes) veikt pētniecisku darbību (ne tikai
kursa, bet arī gada projekta un bakalaura darba ietvaros), formulēt un analītiski
aprakstīt informāciju, analizējot konkrētus pasaules tūrisma galamērķus;
– Spēj analizēt pasaules tūristu piesaistu problēmgadījumus un tos argumentēti
izvērtēt, ievērojot tolerantu attieksmi pret jebkuru tautu, prot šos piemērus izmantot,
analizējot Latvijas tūrismu;
– Spēj patstāvīgi veidot savu studiju laika plānojumu, sadarboties ar komandā,
uzņemties iniciatīvu un atbildību, ievēro akadēmiskās darbu rakstīšanas ētikas
principus.
I Tūrisma ģeogrāfijas teorētiskie pamati:
• Tūrisma ģeogrāfijas zinātņu nozare. Tūrisma resursi, to veidi. Tūristu
piesaistes, to veidi.
• Starptautiskais tūrisms, tā pazīmes.
• Tūrisma ģeogrāfiskie modeļi.
• Kartogrāfija, tās izmantošana tūrismā
II Pasaules reģionālā tūrisma ģeogrāfija:
• Tūrisms Āzijā
• Tūrisms Eiropā
• Tūrisms Amerikā
• Tūrisms Austrālijā un Okeānijā.
– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai
praktisko nodarbību gadījumā nodarbības ir jāatstrādā, izpildot uzdoto
uzdevumu + papildus individuālu uzdevumu.
– Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši TVVF Gada projektu un bakalaura darbu
noformēšanas metodiskajiem noteikumiem (īpaši izmantoto avotu noformēšanas
prasībām un atsauču lietošanai tekstā) un šajā studiju kursa aprakstā minētajiem
norādījumiem.
– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem
jāsaņem pozitīvs vērtējums, kā arī sekmīgi jānokārto pārbaudes darbs (vismaz 4
balles).
– Studiju kursa norises laikā un veiktajos rakstu darbos jāievēro akadēmiskā ētika
un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un akadēmiskās ētikas nolikums.
– Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības.
Rakstisks eksāmens
Pilna laika studentiem:
4. Individuālā un grupu darba nodarbību, pārbaudes darba vērtējuma - 35 %
5. Kursa darba vērtējuma -25 %
6. Eksāmena vērtējuma - 40 %
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Nepilna laika studentiem:
1. Praktisko darbu rezultāti – 20 %.
2. Kursa darba vērtējums – 30 %.
3. Eksāmena vērtējums - 50%.
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1. Boniface B. &Cooper C. 2005.Worldwide destinations. The geography of
travel and tourism. Oxford, Elsevier Butterworth -Heinemann.
2. Boniface B. &Cooper C. 2005.Worldwide destinations Casebook. The
geography of travel and tourism. Oxford, Elsevier Butterworth -Heinemann.
1. Burton R.1997. Travel Geography. London, Pitman Publishing.
2. Davidoff P.G., Davidoff D.S., Douglas E. J.1995. Tourism Geography,
Prentice-Hall.Inc.
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3. European Tourism University Partnership 2000. Resort management in Europe.
Continuum.

4. Hall D., Smith M., Marciszweska B. (ed) 2006. Tourism in the New Europe.

•
•
•
•

•
•
•

The Challenges and Opportunities of EU Enlargement. CAB International.
5. Hall M.C.2005. Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility, Prentice
Hall.
6. Holovejs.K.Dž. 1999. Tūrisma bizness. Jāņa Rozes apgāds.
7. Meere, K. 2001.Tourist attractions and events of the world. Stephens&George,
Wales.
8. Pearce, D.1996.Tourism Today: a Geographical Analysis, Longman Scientific
& Technical.
Zinātniskie raksti:
Johnstoun, C.S.2001. Shoring the foundations of the destination life cycle model,
part 2: a case study of Kona, Hawaii Island. Tourism Geographies 3(2), 2001,
135–164.
Geneletti, D., Dawa D. 2009. Environmental impact assessment of mountain
tourism in developing regions: A study in Ladakh, Indian Himalaya.
Environmental Impact Assessment Review 29 pp. 229–242
Vuoristo, K.V. 2002. Regional and structural patterns of tourism in Finland.
Fennia 180: 1–2, pp. 251–259. Helsinki.
Lasanta, T., Laguna, M., Vicente-Serrano, S.V. 2007. Do tourism-based ski resorts
contribute to the homogeneous development of the Mediterranean mountains? A
case study in the Central Spanish Pyrenees. Tourism Management , 28 pp.1326–
1339.
Ryan, C. 1997. Maori and Tourism: A Relationship of History, Constitutions and
Rites. Journal of Sustainable tourism. Vol. 5, No. 4, 1997, pp.257-278.
Raento P, Hottola P.2005. Where on Earth is New York? Pedagogical Lessons
from Finnish Geography Students’Knowledge of the United States. International
Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 14, No. 1,, pp.5-27.
+ citi raksti e-punkta vidē Papilmateriāli.

Citi informācijas avoti:
• Shackley, M. 2006. Atlas of Travel and tourism development. Elsevier Ltd.
• World Travel Guide 2002-2003. Columbus Publishing Ltd.
• WorldTourism Organization (annual) Compendium of Tourism Statistics. WTO
• WorldTourism Organization (monthly) World Tourism Barometr. WTO
• WorldTourism Organization (annual) Yearbook of Tourism Statistics. WTO
• Grāmatas no apgāda "Lonely planet" sērijas, žurnāli -National geographic, Geo.
• SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta 1998, 2002, 2006. Pasaules ģeogrāfijas atlants.
• SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta. Lielais pasaules atlants
• www.iata.org (Starptautiskā gaisa transporta asociācijas mājas lapa)
• www.wttc.org (Pasaules Ceļošanas un Tūrisma padomes mājas lapā, kurā ir dalībvalstu
tūrisma statistika)
• www.unwto.org (ANO Pasaules Tūrisma organizācijas mājas lapa)
• www.travelwirenews.com/
• www.traveldailynews.com/
• www.travel-one.net/
• www.pata.org/catalogue (Klusā okeāna – Āzijas reģionu tūrisma asociācija (Pacific Asia
Travel Association)
• Katras valsts nacionālo tūrisma portālu adreses ir pieejamas kursa grāmatā.
Boniface B. &Cooper C. 2005.Worldwide destinations.The geography of travel and
tourism. Oxford, Elsevier Butterworth –Heinemann 503-507.lpp.
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma
TŪRISMA MĀRKETINGS

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Mg.geogr., Dr.kandidāts Andris Klepers
A daļa
4 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
2.gads, 3.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Ievads uzņēmējdarbībā, Ievads tūrismā, Angļu valoda tūrisma nozarē
Mērķis ir izveidot studējošos izpratni par tūrisma mārketinga jēdzienu un sekmēt
jaunu zināšanu un prasmju apguvi, balstītu uz konkrētiem Latvijas un ārvalstu
tūrisma tirgus piemēriem, lai iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot
veiksmīgā mārketinga darbībā. Kurss sniegs pamatzināšanas par tūrisma mārketinga
organizēšanu, par mārketinga funkcijām, mārketingu veidojošajiem elementiem un
lomu uzņēmuma/galamērķa attīstībā. Studējošie veiks praktisku mārketinga
pētījumu. Īpaši tiks pievērsta uzmanība mārketinga pamatjēdzienu izpratnei:
segmentēšanas nepieciešamībai, mērķgrupu definēšanai, pozicionēšanai, tūrisma
produkta veicināšanai u.c. Tiks aktualizēta tēma par e-mārketingu un
netradicionālajām mārketinga metodēm, sociāli atbildīga mārketinga aktualitāti.
Kursa laikā iegūtās zināšanas studenti varēs izmantot citu kursu apguvē (Tūrisma
produkta veicināšana (TOV), tūrisma tirgvedības vadība maģistrantūrā) kā arī
pielietot praktiski darbojoties tūrisma un viesmīlības nozarē vai mārketinga
organizēšanā citā jomā.
Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 24 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 24 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras
studijas 50 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 10 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīze 10 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras
studijas 80 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti orientējas mārketinga pamatjautājumos un labi izprot
tūrisma mārketinga specifiku. Spēj organizēt mērķtiecīgus tūrisma mārketinga
pētījumus, izprot to nepieciešamību un pielietojamību. Spēj novērtēt citu īstenotās
mārketinga darbības un to pamatojumu, spēj paši praksē pielietot iegūtās zināšanas
mārketinga pasākumu veikšanai. Spēj izprast mārketinga pamatus un to pielietojumu
arī ārpus tūrisma nozares. Izprot konkurētspējas paaugstināšanas iespējas.
1. Tūrisma mārketinga jēdziens un funkcijas, ietekmējošās tendences
2. Tūrisma attīstības tendences un ietekme uz lokālo uzņēmumu stratēģijām nākotnē
3. Mārketinga iespēju analīze. Tirgus segmentēšana, mērķgrupu definēšana un
prioritāšu noteikšana
4. Konkurence.
5. Tūrisma mārketinga pētījumu veikšana, metodes un praktiskā pielietojamība.
6. Mārketinga lēmumu pieņemšana. Pozicionēšanas būtība. Tūrisma produkta
attīstība un virzība tirgū, ietekmējošie faktori.
7. Tūrisma produkta cenas noteikšana. Zīmolvedība.
8. Vietas mārketings, galamērķu veicināšana.
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Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa literatūra

9. Nišu marketings. Sociāli atbildīgs mārketings. Zaļās stratēģijas tūrisma
mārketingā.
10. Mārketinga īstenošana. Integrētās mārketinga komunikācijas.
11. Vērtības tīklu un mārketinga kanālu veidošana un vadība.
12. Mārketinga stratēģijas veidošanas būtība. Netradicionālās mārketinga metodes.
– 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 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.
eksāmens
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
11. Patstāvīgā darba un grupas darba atzīmēm – 20 % + 20 %
12. Dalības un iegūtajiem rezultātiem kopīgajā mārketinga pētījumā – 15 %
13. No kontroldarba atzīmes – 10%
14. Veicināšanas atzīmēm studiju kursa laikā – 10 %
15. Eksāmena atzīmes – 35 % (ja nav veicināšanas atzīmju) vai 25 %.
Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles
Kotler, P. (2007). Mārketings no A līdz Z (tulk.). Rīga : Jumava.
Kotlers, F. (2007). Kotlers par mārketingu : kā radīt, iekarot tirgu un dominēt
tajā (tulk.). Rīga: Lietišķās informācijas dienests.
Kotler, P. (2006). Mārketinga pamati (tulk.). Rīga: Jumava.
Kotler P. (2003). Marketing for Hospitality and Tourism (3rd ed.). New Jersey:
Pearson Education.
Kotler, P. (2001). A Framework for Marketing Management. New Jersey: Prentice
Hall.
Котлер, Ф. (2000). Маркетинг менеджмент (10-е изд). - Москва : Питер.
Vargo, L. S., & Lusch, F. R. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for
Marketing. Journal of Marketing, 68, 1–17

Papildu literatūra

Kursa autora zinātniskās publikācijas par pētījumiem tūrisma vietu un tirgvedibas
jomā pieejamas lejuplādēšanai: http://tirgvediba.wordpress.com/publikacijas
Raksti no zinātniskā žurnāla: Journal of Travel & Tourism Marketing. Editor-inChief: K. S. (Kaye) Chon. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
http://www.tandfonline.com/loi/wttm20?genre=journal&issn=1054-8408&
Abbey, J. R., (1996). Hospitality Sales and Marketing (2nd ed.). USA: The
Educational Institute of the American Hotel & Motel Association.
Anholt, S. (2006). Competitive Identity: The New Brand Management for Nations,
Cities and Regions. Palgrave.
Ansoff, H. I., (1989). The New Corporate Strategy. New York: John Wiley & Sons.
Briggs, S., (1997). Successful Tourism Marketing: a practical handbook. London.
Brauns, T. (2007). Zīmola filozofija : izcili filozofi par Zīmoliem (tulk.). Rīga:
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Lietišķās informācijas dienests.
Cai, L. A., Gartner, W. C., & Munar, A. M. (2009). Tourism Branding:
Communities in Action. (Bridging Tourism Theory and Practice). Emerald Group
Pub.
Moilanen, T., & Rainisto, S. (2008). How to Brand Nations, Cities and
Destinations: A Planning Book for Place Branding. Palgrave
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

TŪRISMA PLĀNOŠANA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa
anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Asoc. profesore Dr.oec.Agita Līviņa, papildināts ar vieslektores PhD studentes, MBA
Ilutas Bērziņas papildinājumiem
B (ierobežotās izvēles kurss)
4 kredītpunkti
Pilna (PL)/Nepilna (NL) laika studijas
Bakalaura
3. gads pavasara semestris PL, 4. gads rudens semestris NL
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, ieteicams iepriekš apgūt studiju kursu: Valsts pārvalde un
pašvaldības
Sniegt izpratni par tūrisma attīstības plānošanas pieejām starptautiskā, nacionālā,
reģionālā, vietējā un vietas līmenī. Tūrisma nozares perspektīvās plānošanas
hierarhiskā struktūra, pielietojamās metodes, tūrisma attīstības programmu izstrāde
vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Kursa ietvaros tiek apskatīti atsevišķu tūrisma
objektu, uzņēmumu (tūristu mītnes, sporta un kultūras objekti, dabas takas u.c.)
plānošanas atšķirības, īpatnības (novietojums, dizains, mazās infrastruktūras objekti
u.c.).
Studiju kursa apjoms PL studijās ir 4KP jeb 160 akadēmiskās stundas, kuru darbs
sadalās šādi: klātienes nodarbības ir 48 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās
stundas un studentu patstāvīgais darbs 110 akadēmiskās stundas. NL studijās: klātienes
nodarbības ir 20 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās stundas un studentu
patstāvīgais darbs ir 138 akadēmiskās stundas.
PL studijās klātienes nodarbību sadalījums ir šāds: 55% lekcijas, 45% semināri
praktiskās nodarbības, gadījumu analīze, ekskursija.
Studentu patstāvīgā darba veidi ir šādi: lietišķās pētniecības darbi, literatūras studijas
26-38 stundas, tūrisma attīstības programmas izstrāde vai esoša plānošanas dokumenta
analīze, izvērtējums un papildināšana. Informācijas un statistikas datu atrašana, analīze.
Studentu patstāvīgais darbs pie Tūrisma attīstības programmas izstrādes aizņem 80-96
stundas atkarībā no studiju kursa formas PL vai NL.
Atsevišķi uzdevumi teritorijas novērošanā 4 stundas.
Pēc studiju kursa sekmīga noslēguma studenti prot aprakstīt un izskaidrot tūrisma
plānošanas dokumenta izstrādes procesu, kā arī izstrādāt konkrētas teritorijas tūrisma
attīstības programmu un vadīt, koordinēt tūrisma attīstības programmas izstrādes
procesu, iesaistot ieinteresētās puses. Spēj izvērtēt sadarbības ieguvumus, kā arī
novērtēt sadarbības partneru ietekmi un intereses. Studenti prot atrast statistikas datus
un cita veida informāciju plānošanas dokumenta izstrādei, kā arī spēj patstāvīgi veikt
iegūtās statistikas, informācijas analīzi un izvērtējumu. Ir apguvuši prasmes kā veikt
teritorijas apsekošanu dabā, lai novērtētu esošo situāciju, un varētu izstrādāt attīstības
priekšlikumus. Studenti spēj pamatoti pārliecināt pašvaldības pārstāvjus, par to, ka
tūrisma plānošanā administratīvi teritoriālās robežas ir mazsvarīgas. Studenti spēj un
prot izvērtēt atšķirības starp dažādu tūrisma objektu, infrastruktūras izvietošanas
īpatnībām dažādās novietojuma trajektorijās, ņemot vērā reljefa u.c. īpatnības.

Studiju kursā apgūstamās tēmas:
Plānošanas nepieciešamība, tūrisma plānošanas hierarhiskā struktūra
Tūrisma vieta pašvaldību, reģiona nozaru struktūrā
Tūrisma attīstības programmas darba uzdevuma sagatavošana
Tūrisma plānošanas procesa soļi.
Informācijas un datu savākšana, atlase programmas izstrādei (p.s. šis ietver esošās
situācijas novērtējuma struktūru).
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Delfī metode
Hierarhiju analīze (HA)
Tūrisma plānošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, iekļaujot ROS metodi.
Tūrisma plānošana pilsētās, taku, maršrutu izveide.
Tūrisma attīstības scenārijs, alternatīvu noteikšana un izstrāde

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Tūrisma attīstībai nepieciešamās un pieļaujamās rīcības programmas ietvarā, to
kontrole
Programmas kvalitātes novērtēšana pēc L. Ruuhanen kritērijiem
Pamatnoteikumi tūrisma mītņu, kūrortu, atpūtas kompleksu, kultūras un sporta
infrastruktūras plānošana;
Atbalsta pakalpojumu un tehniskās infrastruktūras plānošana. Tūristu mītņu, kūrortu un
atpūtas kompleksu vietas plānojuma un ēkas shēmas
Ieskaitīts mājas darbs-grupas darbs, kas tiek izstrādāts pakāpeniski no studiju kursa
sākuma līdz beigām. Praktisko darbu/semināru nodarbībās darba grupas noformē
protokolu par dalībniekiem un paveikto nodarbībā. Prasība ir 50% apmeklētas un
sekmīgi nokārtotas semināru praktiskās nodarbības, īpaši ņemot vērā izvērstajā studiju
kursa aprakstā norādītās nodarbības, kurām ir obligāts apmeklējums: ekskursija,
paveiktā darba prezentācijas u.c.
Visiem studiju kursa laikā izstrādātajiem darbiem ir jāatbilst izmantoto avotu
noformēšanas prasībām un atsauču lietošanai tekstā atbilstoši Gada projektu un
bakalaura darbu izstrādes metodiskajiem noteikumiem.
Ieskaitīts pārbaudes darbs.
Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības.
Studiju kursa norises laikā un veiktajos rakstu darbos, kumunikācijā ar ieinteresētajām
pusēm ir jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un
akadēmiskās ētikas nolikums.
Rakstisks eksāmens
1. eksāmena atzīme 30%;
2. mājas darba atzīme 40%;
3. pārbaudes darba atzīme 10%;
4. semināru praktisko nodarbību vērtējums 20%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
17. Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism. 2001, WTO
18. Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
mērogā. 2009, RAPLM. (Pieejams e-vidē).
19. Manuel Baud-Bovy & Fred Lawson. 2002. Tourism & recreation handbook of
planning and design.
Nozares žurnāls:
Tourism Planning and Development, Online ISSN: 2156-8324, izdevējs

Routledge
Papildu literatūra

2. Inskeep E. Tourism Planning. An Integrated and Sustainable Development
Approach. 1991. Jonh Wiley&Sons,Inc.
3. Ritchie J.R. Brent, Crouch G.I. The Competitive Destination. A sustainable
tourism perspective. 2006. CABI Publishing. (145.-182. lpp.)
4. Page S.J., Connel J. Tourism a modern synthesis. 2006. Thomson learning.
(276.-297. lpp.)
5. NK konsultāciju birojs. Dabas parka “Engures ezers” tūrisma attīstības plāns
2006-2015. SIA “Tipogrāfija Universums A”, 2006
6. Smith S.L J. Tourism Analysis a handbook. 1993. Longman
Scientific&Technical. (izmantojamas visas redakcijas, izdošanas gadi)
7. Data Collection and Analysis for Tourism Management, Marketing and
Planning. A Manual for managers and Analysts. 1999. WTO
8. Daugavas projekta materiālu pakete. 2003. sastāv no 21 bukleta un CD, kurā
ir iekļauts kartogrāfiskais materiāls.
9. Eagles Paul F.J., Mc Cool Stephen F., Haynes Cristopher D. Sustainable
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Tourism in Protected aras: Guidelines for Planning and management. 2002,
IUCN –The World Conservation Unit
10. Ko vēlas noskaidrot Latvijas iedzīvotāji par NATURA 2000- Eiropas
Savienības prasībām dabas aizsardzības jomā. 2003. Vides ministrijas Dabas
aizsardzības departaments
11. Michael C. Hall, 2000. Tourism planning policies, processes and
relationships, England.
12. Murphy E.P. 1993. Tourism a community approach. Routledge, London
13. National and Regional Tourism Planning. Methodologies and Case studies.
2001, WTO, Thomson learning
14. Tūrisma nozares attīstība, nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 1999
15. Briņķis J., Buka O. Reģionālā attīstība un prognostika pilsētplānošanas
kontekstā: Mācību grāmata. - Rīga: RTU, 2008. - 194 lpp.
16. Dowling K.R. 1993. An Environmentally Based Approach to Tourism
Planning. Thesis, Murdoch University, Perth
17. Knezevic R. 2008. Contents and Assessment of Basic Tourism Resources.
Tourism and Hospitality Management. Vol. 14. Nr.1
18. Nikodemus O., Ramans K., Rozīte M., Rungule R., Sprukta S., Stūre I. 1998.
Tūrisms ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Zinātnisks pētījums - rokasgrāmata.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rīga
19. Ready C.R., Navrud S. 2002. Methods for Valuing Cultural Heritage. Ready
C.R., Navrud S. (compilers). Valuing cultural heritage: applying
environmental valuation techniques to historic buildings, monuments, and
artifacts. Oxford, Edward Elgar Publishing
20. Steck B. 1999. Sustainable Tourism as a Development Option. Practical
Guide for Local Planners, Developers and Decision Makers. Eschborn,
Federal Ministry for Economic Co-operation and Development and Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
21. Choong-Ki L., Sang-Yoel H. 2002. Estimating the use and preservation values
of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method.
Tourism Management.
Ieteicamās interneta vietnes:
http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldesPolitikas
plānošanas
process:
politika/attistibas-planosana/strategiska-planosana/
www.em.gov.lv
www.nozare.lv
www.tava.gov.lv
www.vidzeme.com
http://www.kurzeme.lv/index.php?&8
http://turisms.latgale.lv/lv/
http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=49
http://www.unwto.org/index.php
http://www.etc-corporate.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm
http://www.daba.gov.lv/
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

TŪRISMA PRODUKTS
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Zane Kalniņa
A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
Pilna laika/Nepilna laika studijas
Bakalaura
2.studiju gads, 2.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads tūrismā,
Ceļotāju psiholoģija un motivācija, Tūrisma mārketings

Kursa mērķauditorija ir Vidzemes Augstskolas tūrisma un viesmīlības
vadības fakultātes bakalaura programmu studenti.
Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par tūrisma produktu veidiem un izstrādes
procesu.
Kursa apjoms – 4 kredītpunkti jeb 48 akadēmiskās kontaktstundas un 112
akadēmiskās patstāvīgā darba stundas.
Nodarbību veidi: lekcijas (22 ak.st.), semināri (6 ak.st.), gadījumu analīzes (4 ak.st.),
diskusijas (2 ak.st.), tikšanās ar nozares pārstāvjiem (2 ak.st.), studentu pētījumu un
praktisko darbu prezentācijas (12 ak.st.). Kopā klātienes nodarbības: 48 ak.st.
Studiju darbu veidi: literatūras studijas (16 ak.st.), pētniecības darbi (32 ak.st.),
praktiski darbi (30 ak.st.), gatavošanās kontroldarbam (10 ak.st.) un eksāmenam (24
ak.st.). Kopā studiju darbi: 112 ak.st. apjomā.
Pēc kursa apgūšanas studenti izpratīs un spēs izskaidrot šādus ar kursa saturu saistītus
tematus un jēdzienus:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tūrisma produkts,
tūrisma produktu mērķauditorija,
tūrisma produktu īpašības,
tūrisma produktu struktūra,
tūrisma produktu veidošanas process,
tūrisma produktu veidošanu ietekmējošie faktori,
tendences tūrisma produktu veidošanā,
tūrisma objekti kā tūrisma produkti,
aktivitātes kā tūrisma produkti,
pasākumi kā tūrisma produkti,
galamērķi kā tūrisma produkti,
valstis kā tūrisma produkti,
pilsētas kā tūrisma produkti,
tūroperatoru veidotajie tūrisma produkti,
naktsmītņu veidotie tūrisma produkti,
transporta uzņēmumu veidotajie tūrisma produkti.

Studenti spēs dot analītisku vērtējumu par tūrisma produktus veidojošajiem
elementiem, par tūrisma produktu veidošanas soļiem, tūrisma produktu īpašībām,
dažādu faktoru un tendenču ietekmi uz tūrisma produktu veidošanu, kā arī spēs
pielietot šo izpratni praksē un analizēt ar kursa galvenajiem tematiem saistītas
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situācijas. Studenti pārzinās pašreizējos sasniegumus tūrisma produktu veidošanā un
iespējamos turpmākas attīstības virzienus.
Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

Kursa tēmas:
1. Tūrisma produkta definīcija, struktūra un veidošanas process
2. Faktori un tendences, kas ietekmē tūrisma produktu veidošanu
3. Tūrisma objekti kā tūrisma produkti
4. Aktivitātes un pasākumi kā tūrisma produkti
5. Galamērķi kā tūrisma produkti
6. Valstis un pilsētas kā tūrisma produkti
7. Ienākošā tūrisma operatoru veidotie tūrisma produkti
8. Izejošā tūrisma operatoru veidotie tūrisma produkti
9. Naktsmītņu veidotie tūrisma produkti
10. Transporta uzņēmumu veidotie tūrisma produkti
–
–
–

Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai
praktisko nodarbību gadījumā 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.
Eksāmens
– Pētījumu prezentācijas – 30%
– Kontroldarbs – 20%
– Praktiskais darbs – 20%
– Eksāmens – 30%
– Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības
un eksāmena vērtējums ir vismaz 4 balles.
1. Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. 2006. Marketing for Hospitality and
Tourism. Upper Saddle River, Pearson Education, Inc.
2. Burke, J., Resnick B. 2000. Marketing & Selling the Travel Product. Delmar,
Thomson Learning
3. Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I. 2003. The Competitive Destination. A Sustainable
Tourism Perspective. Oxfordshire, CABI
4. World Tourism Organization [UNWTO]. 2007. A Paractical Guide to Tourism
Destination Management. Madrid, World Tourism Organization
1. World Travel Market Yearly Global Trends Report
2. ITB World Travel Trends Yearly Report
3. FutureBrand Yearly Country Brand Index
4. Buckley, R. 2006. Adventure Tourism. Oxfordshire, CABI, pp. 1-10, 455-473,
475-484
5. Getz, D. 2007. Event Studies: theory, research and policy for planned events.
Amsterdam, Butterworth-Heinemann, pp. 18-47, 170-205, 208-233
6. Kolb, B.M. 2006. Tourism Marketing for Cities and Towns. Oxford,
Butterworth-Heinemann, pp. 51-74, 181-205
7. Schaumann, P. 2005. The Guide to Sucessful Destination Management.
Hoboken, Jhon Wiley & Sons, Inc.
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma
TŪRISMA PRODUKTU VEICINĀŠANA

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Mg.sc.soc.Inese Ebele, inese.ebele@va.lv
A daļa
2 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
3.gads, 5.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Tūrisma mārketings
Studenti tiks iepazīstināti ar dažādiem tūrisma produktu veicināšanas instrumentiem

un tiks attīstītas prasmes to pielietošanā produktu veiksmīgai virzīšanai tirgū.
Studentiem tiks sniegtas teorētiskas un praksē attaisnotas zināšanas, kuras var tikt
izmantotas turpmāk tūrisma produktu pārdošanas veicināšanai.
Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 9 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze 16
stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 30 stundas, literatūras studijas
25 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 4 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze 6
stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 40 stundas, literatūras studijas
30 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par produktu, mērķauditoriju,
komunikācijas vidi un to izmantot tūrisma produktu veicināšanā, pieņemt lēmumus un
risināt komunikācijas problēmas tūrisma un viesmīlības nozarē.
Izprot un ievēro profesionālo ētiku. Spēj izvērtēt īstenotās komunikācijas ietekmi, tuvākā
un tālākā nākotnē, uz organizāciju, sabiedrību, dabas vidi, kultūras mantojumu. Spēj
piedalīties tūrisma jomas attīstībā, veidojot informatīvos materiālus un informējot
sabiedrību.
Spēj parādīt tūrisma produktu veicināšanai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas
un šo zināšanu kritisku izpratni.
Spēj parādīt komunikācijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
1.Tūrisma produkta veicināšanas pamatinstrumenti.
2.Tūrisma produktu veicināšana internetā
3. Reklāma.
4. Izstādes
5. Sabiedriskās attiecības.
6.Preses relīzes struktūra.
7. Preses konferences organizēšana
8. Bukleta veidošanas pamatprincipi
– 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 studentam jākārto rakstisks pārbaudījums par
attiecīgajiem jautājumiem.
– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, jāiesniedz visi studiju darbi un par tiem

139

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.
eksāmens
– Praktisko darbu rezultātiem – 65%
– Eksāmena atzīmes – 35%
– (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
Herbsts D. (2006) Sabiedriskās attiecības, Zvaigzne ABC, Rīga
Veide M. (2006) Reklāmas psiholoģija, Jumava, Rīga
Belch & Belch
(2003/1998) Advertising&Promotion: an integrated marketing
communication perspective. 4th ed., Irwin/McGraw-Hill
Burke J.&Resnick Barry (2000) Marketing & selling the travel product. Delmar,
Thomson Learning.
Denisons, D, Tobi, L. (2004) Ievads reklāmā, Kamene, Rīga
Kruks S. (2005) Radiožurnālistika, Valters un Rapa, Rīga
Kotler P., Bowen J., Makens J. (2003) Marketing for hospitality and tourism. Upper
Saddle River, Prentice –Hall, 310 p.
–

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

Latvijas reklāmas gadagrāmata 2009/10 (2010), Latvijas Tālrunis, RīgaMorgan N.,
A.Pritchard, 2001, Advertising in Tourism and Leisure, 360p.
Olinss V. (2005) Par zīmolu, Neputns, Rīga
Stražovs G. (2004) Reklāma praktiskajā biznesā, Merkūrijs LAT, Rīga
www.world-tourism.org.
www.latviatourism.lv
www.travelnews.lv
www.tava.gov.lv
www.inspirationriga.lv
www.gfk.lv
www.lra.lv
www.tns.lv
www.omdsnapshots.lv
www.youtube.com
Zinātniskie raksti no datu bāzēm ScienceDirect, EBSCO, SAGE
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

TŪRISMA PROJEKTU VADĪBA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Ilze Grīnfelde
A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
2011./2012.
Angļu valoda (ja kursu izvēlas arī apmaiņas studenti, ViA un apmaiņas studentu
apvienotā grupa)
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads
uzņēmējdarbībā, Tūrisma produkts
Projektu vadīšana ir viena no populārākajām vadības metodēm šodien. Projektu vadība
sevī koncentrētā veidā ietver informācijas, cilvēkresursu, finanšu, laika u.c. faktoru
vadīšanu, ne tikai "projektu rakstīšanu", "Eiropas naudu" un līdzīgus terminus, ko
kļūdaini mēdz asociēt ar projektu vadību. Pozitīva rezultāta sasniegšanai šajā kursā
nepieciešams integrēt visas iepriekš iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī
spēju meklēt, analizēt informāciju, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.
Kursa ietvaros grupās (kuru sastāvs ir nemainīgs) studenti modelē iedomāta projekta
vidi, vadības aktivitātes u.c. Šo grupu darbu rezultāti tiek publiski prezentēti un vērtēti.
Nodarbību veidi
Akadēmisko stundu skaits
Lekcijas
24
Semināri
un
praktiskie
darbi
(t.sk.
22
prezentācijas)
Pārbaudes darbs
2
Eksāmens
2
Studiju darbs
Pētniecības darbi
64
(rezultējas grupu uzdevumu rezultātos, kas
tiek prezentēti starpieskaitēs vai
iesniegti rakstiskā veidā)
Literatūras studijas
46
Kurss
sniedz
kā
teorētiskas
tā
praktiskas
zināšanas
projektu
vadī ā
izstrādes tehnikas un metodikas jautājumos, akcentējot tūrisma projektu īpatnības, kā arī veido
praktiskas pamatiemaņas projektu izstrādāšanā – kā pēc iespējas ātrāk un efektīvāk realizē
jaunas idejas, efektīvi plānojot resursus, un darbā projekta komandā.
Pēc kursa pabeigšanas students:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar projektu vadību saistītos tematus un jēdzienus;
– Spēs analizēt uz konkrētu tūrisma projekta ideju attiecināmu situāciju, izvērtēt
cēloņu-seku sakarības, veikt ieinteresēto pušu idenfikāciju un analīzi, izmantojot
plašu informācijas avotu klāstu;
– Izpratīs un spēs loģiski un korekti formulēt projekta mērķi, uzdevumus, aprakstīt
uzdevumu saturu, izstrādāt loģisko shēmu;
– Izpratīs projekta komandas darba organizācijas un komunikācijas specifiku;
– Izpratīs projekta galveno plānošanas raksturlielumu – laika, budžeta, projekta
gaitas, cilvēkresursu, darba pakešu un spēs pielietot katram atbilstošus
instrumentus;
– Spēs izvērtēt projekta riskus un identificēt to vadīšanai nepieciešamos pasākumus;
– Izpratīs projekta uzraudzības un novērtēšanas pamatprincipus un tehnikas;
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt sistemātisku
un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to pielietojumu praksē;
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– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa galvenajiem
tematiem.
Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

1. Ievads. Projektorientācija privātajā un publiskajā sektorā;
2.Projekta būtība: projekta mērķi, projekta vides novērtēšana; Projekta sākums;
3. Projekta komanda;
4. Loģiskās shēmas metode;
5. Projekta plānošana;
6. Projekta risku vadība;
7. Projektu uzraudzība un novērtēšana;
8. Projektu rezultātu vadība. Partnerības nozīme dažādās projekta fāzēs.
– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju 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).
– Tā kā kurss ir balstīts uz darbu komandās (2-4 studenti), tad atbildība par grupu
darba rezultātiem ir gan individuāla, gan kopēja. Piemēram, starpieskaišu vienīgā
kārtošanas iespēja ir Kalendārajā plānā norādītajā laikā (izņemot situācijas, kad
visiem grupas dalībniekiem ir attaisnojoši kavēšanas iemesli, kas pierādāmi ar
attiecīgiem dokumentiem, pretējā gadījumā visa grupa saņem negatīvu
vērtējumu);
– Students pielaidi eksāmenam var saņemt tikai tad, ja visi pārējie nosacījumi ir
izpildīti un saņemti pozitīvi vērtējumi kā starpieskaitēs, tā individuālajos
pārbaudījumos;
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un
akadēmiskās ētikas nolikums.
Mutisks eksāmens
1. Grupu darbi un 4 starpieskaites (prezentācijas) - 45%
2. Individuālie darbi
a) rakstisks pārbaudes darbs - 25%
b) mutisks eksāmens – 30%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1. Mantel S. J., Meredith J. R., Shafer S. M. 2008, Project Management in Practice
(pieejams arī elektroniskā veidā);
2. Westland J. 2007, The Project Management Life Cycle : a complete step-by-step
methodology for initiating, planning, executing & closing a project successfully reprinted.,
London : Kogan Page (pieejams arī elektroniskā veidā)
1. Franz H. W., Sarcina R., Diaz A., Rissola A. 2009, Building Leadership in Project
and Network Management : a facilitator's tool set Rissola. - Dordrecht : Springer;
2. O'Connell F. 2007, Fast Projects : project management when time is short Harlow :
Pearson/Prentice Hall.
3. Nokes S. 2007. The Definitive Guide to Project Management : the fast track to
getting the job done on time and on budget.New York : Pearson Education. Prentice
Hall Financial Times.
Papildu literatūra latviešu valodā:
1.Džounss R., 2008, Projektu vadības pamati, praktisks ceļvedis projektu vadībā un
izpildē. Lietišķās informācijas dienests, Rīga.
2.Geipele I., Tambovceva T. 2004. Projektu vadīšana studijām un biznesam.
Valters&Rapa, Rīga.
3.Harward Bussiness Review 2007, Projektu vadība, Rīga.
Zinātniskie raksti:
1. Huemann M. 2010 Considering Human Resource Management when developing
a project-oriented company: Case study of a telecommunication company,
International Journal of Project Management, Volume 28, Issue 4, May, Pages
361-369
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2. Marques G., Gourc D., Lauras M. 2010 Multi-criteria performance analysis for
decision making in project management,
International Journal of Project Management, Available online 13 November
2010
3. Söderholm A., Project Management of unexpected events, International Journal
of Project Management, Volume 26, Issue 1, January 2008, Pages 80-86
4. Whitty S.J., Maylor H. 2009 And then came Complex Project Management,
International Journal of Project Management, Volume 27, Issue 3, April 2009,
Pages 304-310
Citi informācijas avoti:
1. Elder A. 2006, Five deseases of project management, No Limits Leadership, Inc.,
www.nolimitsleadership.com
2. Wessels D.J. 2007 The Strategic Role of Project Management, PM World Today February 2007 (Vol. IV, Issue II), http://www.pmworldtoday.net
3. http://www.projectmanagement.com/
4. http://www.pmi.org/
5. http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
6. http://projectmanagementblog.com/
7. http://www.reformingprojectmanagement.com/
8. http://www.esfondi.lv
9. http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

TŪRISMA PROJEKTU VADĪBA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Ilze Grīnfelde
A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
Nepilna laika studijas
Bakalaura
2011./2012.
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads
uzņēmējdarbībā, Tūrisma produkts
Projektu vadīšana ir viena no populārākajām vadības metodēm šodien. Projektu vadība
sevī koncentrētā veidā ietver informācijas, cilvēkresursu, finanšu, laika u.c. faktoru
vadīšanu, ne tikai "projektu rakstīšanu", "Eiropas naudu" un līdzīgus terminus, ko
kļūdaini mēdz asociēt ar projektu vadību. Pozitīva rezultāta sasniegšanai šajā kursā
nepieciešams integrēt visas iepriekš iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī
spēju meklēt, analizēt informāciju, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.
Kursa ietvaros grupās (kuru sastāvs ir nemainīgs) studenti modelē iedomāta projekta
vidi, vadības aktivitātes u.c. Šo grupu darbu rezultāti tiek publiski prezentēti un vērtēti.
Nodarbību veidi
Akadēmisko stundu skaits
Lekcijas
10
Semināri
un
praktiskie
darbi
(t.sk.
8
prezentācijas)
Pārbaudes darbs
2
Eksāmens
2
Studiju darbs
Pētniecības darbi
60
(rezultējas grupu uzdevumu rezultātos, kas
tiek prezentēti starpieskaitēs vai
iesniegti rakstiskā veidā)
Literatūras studijas
80
Kurss
sniedz
kā
teorētiskas
tā
praktiskas
zināšanas
projektu
vadī ā
izstrādes tehnikas un metodikas jautājumos, akcentējot tūrisma projektu īpatnības, kā arī veido
praktiskas pamatiemaņas projektu izstrādāšanā – kā pēc iespējas ātrāk un efektīvāk realizē
jaunas idejas, efektīvi plānojot resursus, un darbā projekta komandā.
Pēc kursa pabeigšanas students:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar projektu vadību saistītos tematus un jēdzienus;
– Spēs analizēt uz konkrētu tūrisma projekta ideju attiecināmu situāciju, izvērtēt
cēloņu-seku sakarības, veikt ieinteresēto pušu idenfikāciju un analīzi, izmantojot
plašu informācijas avotu klāstu;
– Izpratīs un spēs loģiski un korekti formulēt projekta mērķi, uzdevumus, aprakstīt
uzdevumu saturu, izstrādāt loģisko shēmu;
– Izpratīs projekta komandas darba organizācijas un komunikācijas specifiku;
– Izpratīs projekta galveno plānošanas raksturlielumu – laika, budžeta, projekta
gaitas, cilvēkresursu, darba pakešu un spēs pielietot katram atbilstošus
instrumentus;
– Spēs izvērtēt projekta riskus un identificēt to vadīšanai nepieciešamos pasākumus;
– Izpratīs projekta uzraudzības un novērtēšanas pamatprincipus un tehnikas;
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt sistemātisku
un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to pielietojumu praksē;
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– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa galvenajiem
tematiem.
Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

1. Ievads. Projektorientācija privātajā un publiskajā sektorā;
2.Projekta būtība: projekta mērķi, projekta vides novērtēšana; Projekta sākums;
3. Projekta komanda;
4. Loģiskās shēmas metode;
5. Projekta plānošana;
6. Projekta risku vadība;
7. Projektu uzraudzība un novērtēšana;
8. Projektu rezultātu vadība. Partnerības nozīme dažādās projekta fāzēs.
– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
– Jāapmeklē klātienē vismaz 50% noadarbību;
– 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).
– Tā kā kurss ir balstīts uz darbu komandās (2-4 studenti), tad atbildība par grupu
darba rezultātiem ir gan individuāla, gan kopēja. Piemēram, starpieskaišu vienīgā
kārtošanas iespēja ir Kalendārajā plānā norādītajā laikā (izņemot situācijas, kad
visiem grupas dalībniekiem ir attaisnojoši kavēšanas iemesli, kas pierādāmi ar
attiecīgiem dokumentiem, pretējā gadījumā visa grupa saņem negatīvu
vērtējumu);
– Students pielaidi eksāmenam var saņemt tikai tad, ja visi pārējie nosacījumi ir
izpildīti un saņemti pozitīvi vērtējumi kā starpieskaitēs, tā individuālajos
pārbaudījumos;
– Jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un
akadēmiskās ētikas nolikums.
Rakstisks eksāmens
1. Grupu rakstiskie mājas darbi un 2 starpieskaites (prezentācijas) - 45%
2. Individuālie darbi
a) rakstisks pārbaudes darbs - 25%
b) rakstisks eksāmens – 30%
(gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles)
1.Džounss R., 2008, Projektu vadības pamati, praktisks ceļvedis projektu vadībā un
izpildē. Lietišķās informācijas dienests, Rīga.
2.Geipele I., Tambovceva T. 2004. Projektu vadīšana studijām un biznesam.
Valters&Rapa, Rīga.
3.Harward Bussiness Review 2007, Projektu vadība, Rīga.
1. Westland J. 2007, The Project Management Life Cycle : a complete step-by-step
methodology for initiating, planning, executing & closing a project
successfully reprinted., London : Kogan Page (pieejams arī elektroniskā veidā)
2. Franz H. W., Sarcina R., Diaz A., Rissola A. 2009, Building Leadership in Project
and Network Management : a facilitator's tool set Rissola. - Dordrecht : Springer;
3. O'Connell F. 2007, Fast Projects : project management when time is short
Harlow : Pearson/Prentice Hall.
4. Nokes S. 2007. The Definitive Guide to Project Management : the fast track to
getting the job done on time and on budget.New York : Pearson Education.
Prentice Hall Financial Times.
Zinātniskie raksti:
5. Huemann M. 2010 Considering Human Resource Management when developing
a project-oriented company: Case study of a telecommunication company,
International Journal of Project Management, Volume 28, Issue 4, May, Pages
361-369
6. Marques G., Gourc D., Lauras M. 2010 Multi-criteria performance analysis for
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decision making in project management,
International Journal of Project Management, Available online 13 November
2010
7. Söderholm A., Project Management of unexpected events, International Journal
of Project Management, Volume 26, Issue 1, January 2008, Pages 80-86
8. Whitty S.J., Maylor H. 2009 And then came Complex Project Management,
International Journal of Project Management, Volume 27, Issue 3, April 2009,
Pages 304-310
Citi informācijas avoti:
10. Elder A. 2006, Five deseases of project management, No Limits Leadership, Inc.,
www.nolimitsleadership.com
11. Wessels D.J. 2007 The Strategic Role of Project Management, PM World Today February 2007 (Vol. IV, Issue II), http://www.pmworldtoday.net
12. http://www.projectmanagement.com/
13. http://www.pmi.org/
14. http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
15. http://projectmanagementblog.com/
16. http://www.reformingprojectmanagement.com/
17. http://www.esfondi.lv
18. http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/
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Vidzemes Augstskola
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

TŪRISMA STATISTIKA UN DATU ANALĪZE

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

RITA OZOLIŅA, vieslektore, sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
A- obligāts studiju kurss
2 kredītpunkti, 26 akadēmiskās kontaktstundas/ 2 kredītpunkti, 12 akadēmiskās
kontaktstundas
Pilna laika studijas/ nepilna laika studijas
Bakalaura
2. studiju gada 2. semestris/ 3. studiju gada 1. semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: DATORZINĪBAS
un PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA.
Nodarbību veidi: lekcijas, praktiskās nodarbības.
Studiju darbu veidi: patstāvīgais darbs- uzdevumu risināšana pēc kontaktstundām par
attiecīgo tēmu, pētniecības darbi, literatūras studijas.
(Pilna laika studijas: 24 akadēmiskās stundas (AS) lekcijas un praktiskās nodarbības, 2
AS eksāmens, 54 AS pastāvīgais darbs; nepilna laika studijas: 12 AS lekcijas un
praktiskās nodarbības, 2 AS eksāmens, 64 AS pastāvīgais darbs).

Studenti apgūs statistikas metožu lietošanu tūrismā un uzņēmējdarbībā,
balstoties uz individuālajiem novērošanas datiem, valsts statistikas un citiem
kopsavilkuma rādītājiem, apgūs iemaņas savākt un apkopot statistisko
informāciju, izvēlēties analīzes uzdevumiem atbilstošas statistiskās metodes,
pratīs tās realizēt uz datora un formulēt secinājumus (rakstiski un mutiski).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prasības kredītpunktu
ieguvei

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
–
–
–

Statistikas priekšmets un metodes. Statistiskā novērošana, grupēšana.
Statistisko datu attēlošana. Statistiskie rādītāji.
Empīriskie sadalījumi un to galvenie rakstu otāji.
Ievads varbūtību teorijā (gadījumnotikumu varbūtības, gadījumlielumi un to
sadalījumi).
Normālais sadalījums.
Izlases metode.
Statistiskās hipotēzes.
Dispersijas analīze.
Vienkāršā lineārā regresija un korelācija.
Dinamikas rindas.
Neparametriskās statistikas metodes.
Pētījumu metodoloģijas pamatjēdzieni. Kvalitatīvais un kvantitatīvais
pētījums.
LR Tūrisma likums. Eiropas Kopienas metodoloģija tūrisma statistikā.
Tūrisma analīzes skalu veidi n to pielietošana. Tūrisma tirgus segmentācija.
Tūrisma tirgus attīstības tendences un tūrisma pieprasījuma prognozēšana.
Vietas izvēle tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai.
Tūrisma reģiona apraksti.
Ģeogrāfiskās struktūras izpētes metodes.
Tūrismā izmantojamo sabiedrisko resursu novērtēšana.
Tūrisma nozīmīguma novērtējums vietējā ekonomikā.
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
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Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

praktisko nodarbību gadījumā 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.
Eksāmens
– vidējais patstāvīgo darbu vērtējums– 30%,
– vidējais pārbaudījumu- testu vērtējums– 20%,
– eksāmens- 50%.
(Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles).
1. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām.-R.: LR CSP,
1998.- 435 lpp.
2. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata.- R.: LU, 2003.- 334 lpp.
3. Stephen L J Smith. Tourism Analysis. A Handbook.- Malaysia: Longman Group
Limited 1995, p 326
4. Siliņēviča I. Tūrisma analīze. Mācību līdzeklis tūrisma uzņēmējdarbībā.- Rēzekne:
Rēzeknes augstskola, 1999.- 83 lpp.
5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft
Excel.- R.: Datorzinību centrs, 2003.- 349 lpp.
1. LR Tūrisma likums.
2. Padomes Direktīva 95/ 57 EK (1995. gada 23. novembris)
par statistikas datu vākšanu tūrisma nozarē
3. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.- R:
„Izdevniecība RAKA”, 2004.- 178 lpp.
4. Finn M., Elliott- White M., Walton M. Tourism& Leisure Reserch Methods: Data
collection, analysis and interpretation.- Malaysia: Pearson Education 2000, p 285
Ieteicamā literatūra:
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Excel ikvienam 1. R.: DZC, 1999.-163 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Excel ikvienam 2. R.: DZC, 2000.-133 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām- R.: LR Centrālā
statistikas pārvalde, 2003.- 267 lpp.
4. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām- R.: LR Centrālā statistikas
pārvalde, 2003.- 207 lpp.
5. Ķinķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 ... no A līdz Z, 1. grāmata: Mācību
līdzeklis.- R.: Datorzinību centrs, 2000.- 135 lpp.
6. Ķinķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 ... no A līdz Z, 2. grāmata: Mācību
līdzeklis.- R.: Datorzinību centrs, 2000.- 133 lpp.
7. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos, 1. grāmata.- R.: SIA „Izglītības soļi”, 2003.- 236 lpp.
8. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos/ SPSS, 2. grāmata.- R.: SIA „Izglītības soļi”, 2003.- 422 lpp.
9. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Eksperimentāla
mācību grāmata psiholoģijas specialitātes studentiem.- R.: SIA „Izglītības soļi”,
2000.- 356 lpp.
10. Paura L., Arhipova I. Neparametriskas metodes. SPSS datorprogramma.- Jelgava,
2002.- 148 lpp.
11. Revina I. Ekonometrija.- R.: Eirofakultātes Rīgas centrs, 2002.- 271 lpp.
12. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika: Ar datoru lietojuma paraugiem
uzdevumu risināšanai: Mācību līdzeklis.- R.: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola, 2003.- 310 lpp.
13. Vasermanis E. Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika.- R.: SIA
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„Izglītības soļi”, 2003.- 186 lpp.
14. Vasermanis E. Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes.- R.: SIA „Izglītības
soļi”, 2004.- 121 lpp.
15. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. R.: Kamene, 1992.- 92 lpp.
16. Scott A. Miller. Development Research Methods.- USA: 1987 by Prentice- Hall,
Inc. Simon& Schusster/ A Viacom Company Upper Saddle River, New Jersey 07458,
1998, p 338
17. J. R. Brent Ritchie, Charles R. Goeldner. Travel, tourism, and hospitality research.USA: 1994 by John Wiley & Sons, Inc., p 614
18. Darren George, Paul Mallery SPSS for Windows. Step by step. Allyn and Bacon,
1999, p 357
19. Aasland Aadne, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapeniece. The Baltic
Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges. Norway, FAFO,
1997, p 180
20. Joseph F. Healey, John Boli, Earl Babbbie, Fred Halley. Exploring Social Issues
Using SPSS for Windows 95. Pine Forge Press, 1999, p 394
21. Neil A. Weiss. Elementary Statistics. USA, Addison- Wesley Company, 1996, p
825
22. Punch Keith F. Introduction to Social Research. SAGE Publications, 1998, p 319
23. Aasland Aadne, Latvia . The Impact of the Transformation. Norway, FAFO, 1996,
p 319
24. Ebdon David. Statistik in Gerography. USA, Blackwell, 1985, p 232
25. Lawrence L. Giventer. Statistical Analysis for Public Administration. USA, 1996
by Wadsworth Publoishing Conpany A Division of International Thomson Publishing
Inc., p 527
26. Perry R. Hinton. Statistics Explained: A Guide for Social Scniece Students.
London, Perry R. Hinton, Routledge (an International Thomson Publishing
Company),1995, p 322
27. Ritchie B. W., Burns P., Palmer C. Tourism Research methods. Integrating Theory
with Practice. CABI Publishing, 2005, p 232
Datu krājumi:
1. Tūrisms Latvijā: Statistikas biļetens.- R.: LR VSK, 1997.- 75 lpp.
2. Tūrisms Latvijā: Statistikas biļetens.- R.: LR VSK, 1998.- 78 lpp.
3. Tūrisms Latvijā 1998. gadā: Statistikas biļetens.- R.: LR VSK, 1999.- 99 lpp.
4. Tūrisms Latvijā 1999. gadā: Statistikas biļetens.- R.: LR CSP, 2000.- 80 lpp.
5. Tūrisms Latvijā 2000. gadā: Statistikas biļetens.- R.: LR CSP, 2001.- 86 lpp.
6. Tūrisms Latvijā 2001. gadā: Statistikas biļetens.- R.: LR CSP, 2002.- 79 lpp.
7. Tūrisms Latvijā 2002. gadā: Statistikas biļetens.- R.: LR CSP, 2003.- 76 lpp.
8. Tūrisms Latvijā 2003. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2004.- 71 lpp.
9. Tūrisms Latvijā 2004. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2005.- 73 lpp.
10. Tūrisms Latvijā 2005. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2006.- 65 lpp.
11. Tūrisms Latvijā 2006. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2007.- 68 lpp.
12. Tūrisms Latvijā 2007. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2008.- 68 lpp.
13. Tūrisms Latvijā 2008. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2009.- ... lpp.
14. Tūrisms Latvijā 2009. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2010.- ... lpp.
15. Tūrisms Latvijā 2010. gadā: Statistikas datu krājums.- R.: LR CSP, 2011.- ... lpp.

Tīmekļa vietnes:
1. http://www.csb.gov.lv
2. http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/
3. http://www.world-tourism.org/pub/index.htm
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TŪRISMS UN VIDE

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Mg.biol. Juris Smaļinskis
A daļa
4 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
2.gads, 3.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Ievads tūrismā
Iepazīstināt ar Latvijas vides un dabas aizsardzības politikas veidošanu un tās realizāciju,
nozares tiesisko un institucionālo bāzi, tūrista tiesībām vides kontekstā, ekoloģijas
pamatiem, tūrista un vides daudzveidīgo mijiedarbību, tūrista un dažādu tūrisma veidu
izraisīto ietekmi uz vidi, kā arī pasākumu kopumu un metodes antropogēnās ietekmes un
slodzes uz vidi mazināšanai un novēršanai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta „sliktai” un
„labai” tūrisma praksei tūrisma un dabas aizsardzības aspektu kontekstā. Kursa galvenais
uzdevums ir, pamatojoties uz praktiskiem piemēriem, radīt izpratni par ilgtspējīgu un
videi draudzīgu principu integrāciju ar tūrismu saistīto pasākumu organizācijā un vadībā.
Kursa kontekstā ar terminu ‘’vide’’ tiek saprasta g.k. dabas vide. Kurss ir balstīts uz
reāliem un praktiskiem piemēriem, iekļaujot tajā vairākus simtus fotoattēlu un
videomateriālus.
Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 24 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze
24 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras studijas
50 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 10 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze
10 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras studijas
80 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt videi
draudzīgus, ilgtspējīgus lēmumus un risināt problēmas tūrisma un viesmīlības nozarē un
tūrisma un viesmīlības organizāciju vadībā.
Izprot un ievēro profesionālo ētiku. Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi,
tuvākā un tālākā nākotnē, uz sabiedrību un dabas vidi. Spēj piedalīties tūrisma jomas
attīstībā, demonstrējot globālu redzējumu, lēmumu, rīcību un procesu savstarpējo saišu un
savstarpējo atkarību apzināšanos.
Spēj parādīt vides un ilgtspējīgas saimniekošanas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni.
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu
un pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, vides problēmas un
risinājumus tūrisma un viesmīlības nozarē un organizāciju vadībā, tos izskaidrot un
argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Tūrisma/tūrista un vides daudzveidīgā mijiedarbība;
Nozīmīgākās ar tūrismu un vidi saistītās problēmas Latvijā/Pasaulē
Pozitīvie un negatīvie dabas resursu izmantošanas piemēri;
Latvijas vides un dabas aizsardzība, politiku izstrāde/realizācija, nozares tiesiskā un
institucionālā bāze;
Tūrista tiesības
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Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

Nozīmīgākie Baltijas dabas tūrisma resursi;
Videi draudzīgs tūrisma produkts
Dabas, izziņas un mācību taku izveides pamatprincipi un to nozīme videi draudzīga
tūrisma organizācijā
ĪADT un NATURA 2000 teritorijas, to veidi un nozīme;
ĪADT un NATURA 2000 teritoriju apsaimniekošanas mehānismi;
Tūrisms ĪADT un NATURA 2000 teritorijās Baltijas valstīs
Augstāk minēto elementu izmantošanas iespējas tūrismā
Vides kapacitāte, tās veidi un nozīme tūrisma pasākumu plānošanā
Tūrisma ietekmju uz vidi veidi, to raksturojums;
Dažādu tūrisma veidu ietekme uz vidi
Ekoloģija, ekosistēmas un to komponenti;
Biotopa jēdziens, biotopu veidi, jūtīgie biotopi;
Bioloģiskā daudzveidība, tās aizsardzība
Indikatori, to veidi un loma tūrisma radīto ietekmju novērtēšanā;
Metodikas tūrisma radīto ietekmju uz vidi identifikācijai un novērtēšanai;
Metodes un instrumenti tūrisma radīto ietekmju uz vidi samazināšanai un novēršanai
Dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība tūrisma
uzņēmumā;
Ekosertifikācija, tās pamatprincipi, veidi un nozīme;
Zaļais sertifikāts – Latvijas nacionālā lauku tūrisma mītņu kvalitātes zīme – līdzšinējā
ieviešanas prakse
– 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 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.
eksāmens
– Praktisko darbu rezultātiem – 40%
– 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
Kļaviņa M. un Zaļokšņa J. redakcijā (2010) Vide un ilgtspējīga attīstība Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds
Holden A. (2000) Environment an Tourism. London and New York.
Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes. Ekonomikas ministrija, Rīga, 2004.;
Latvijas Tūrisma attīstības programma 2004. – 2009.g. Ekonomikas ministrija, Rīga,
2005.;
Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāns 2009. g. Ekonomikas ministrija, Rīga, 2009.;
Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. VARAM, Rīga, 2000.;
Ieteikumi dabas taku veidotājiem. Reģionālais vides centrs Centrālai un Austrumeiropai.
Rīga, 2003.;
Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. (1991) Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga,
Pilāts V. (2003) Bioloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība zemnieku sētā. ‘’Lauku
ceļotājs’’Smaļinskis J. (2007) Kas ir NATURA 2000 teritorijas? Mācību materiāls e –
vidē, LLTA „Lauku ceļotājs, www.macies.celotajs.lv;
Smaļinskis J. (2007) Veloceļvedis pa aizsargājamām dabas teritorijām. LLTA „Lauku
ceļotājs”;
Smaļinskis J. NATURA 2000 un ĪADT apraksti www.celotajs.lv sadaļā „Daba”;
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Smaļinskis J. (2005) Pētījums: „Tūrisma ietekmes uz vidi un to analīze Gaujas nacionālā
parka tūristu apmetnēs”, Metodika: „Metodika tūrisma ietekmju uz vidi noteikšanai,
novērtēšanai un monitoringam Gaujas nacionālā parka tūristu apmetnēs”. Gaujas
nacionālais parks, http://www.gnp.gov.lv/lat/publikacijas.htm;
Smaļinskis J. (2007) Vadlīnijas antropogēnās slodzes uz vidi un dabas objektiem
samazināšanai un novēršanai Salacas ielejas dabas parkā. Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāts, http://www.biosfera.gov.lv/lv/node/33www.daba.lv – Latvijas daba
Nacionālais Vides politikas plāns 2004.-2009. Vides ministrija, Rīga, 2003.;
Biotopu rokasgrāmata. Rīga, 2002.;
Autoru kolektīvs. Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga, 2002.
www.biosfera.gov.lv – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
www.eco.celotajs.lv – Zaļais sertifikāts
www.celotajs.lv – Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”
www.dap.gov.lv – Dabas aizsardzības pārvalde
www.em.gov.lv – LR Ekonomikas ministrija
www.gnp.gov.lv – Gaujas nacionālais parks
www.kemeri.gov.lv – Ķemeru nacionālais parks
www.liis.lv/vi/vardn.htm - Vides terminu skaidrojošā vārdnīca
www.likumi.lv – LR likumi, normatīvie akti
www.lvm.lv – a/s „Latvijas Valsts meži”
www.macies.celotajs.lv – LLTA „Lauku ceļotājs” mācību portāls;
www.mk.gov.lv – LR Ministru kabinets
www.putni.lv – Latvijas putni
www.slitere.gov.lv – Slīteres nacionālais parks
www.teici.gov.lv – Teiču dabas rezervāts
www.tvnet.lv sadaļa „Zaļā zeme”
www.vak.lv – Vides aizsardzības klubs
www.videsvestis.lv – Žurnāls „Vides vēstis”
www.vidm.gov.lv – LR Vides ministrija
www.vitila.gov.lv – Latvijas Vides gidu tīkls
www.vmd.gov.lv – Latvijas Valsts meža dienests
Citi literatūras avoti minēti lekciju prezentācijās.
Zinātniskie raksti no datu bāzēm ScienceDirect, EBSCO, SAGE
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UZŅĒMUMA STRATĒĢIJA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Asoc. profesore Dr.oec. Agita Līviņa
A (obligāts studiju kurss)/
4 kredītpunkti
Pilna (PL)/Nepilna (NL) laika studijas
Bakalaura
3. gads pavasara semestris jeb 4. gads rudens semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Ievads
uzņēmējdarbībā, Mikroekonomika

Izprast uzņēmuma stratēģiskās vadības nozīmi mūsdienu mainīgajā vidē,
apzināties ko nozīmē jēdziens “domāt stratēģiski”. Dot studentiem izpratni par
uzņēmuma nākotnes attīstības perspektīvām, uzņēmuma stratēģijas izstrādes
shēmu un pielietojamām metodēm, izmantojot konkrētus uzņēmuma piemērus.
Iepazīties ar dažādām uzņēmuma stratēģiskās vadības stratēģijām gan
funkcionālā, gan biznesa konkurētspējas, gan korporatīvā līmenī, tās izvērtēt un
analizēt balstoties uz konkrētu uzņēmumu bāzes.
Studiju kursa apjoms PL studijās ir 4KP jeb 160 akadēmiskās stundas, kuru darbs
sadalās šādi: klātienes nodarbības ir 48 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās
stundas un studentu patstāvīgais darbs 110 akadēmiskās stundas. NL studijās: klātienes
nodarbības ir 20 akadēmiskās stundas, eksāmens 2 akadēmiskās stundas un studentu
patstāvīgais darbs ir 138 akadēmiskās stundas.
PL studijās klātienes nodarbību sadalījums ir šāds: 50% lekcijas, 50% semināri
praktiskās nodarbības, gadījumu analīze, iespējama ekskursija uz organizāciju vai
organizācijas pārstāvja viesošanās nodarbībā. NL studijās klātienes nodarbību
sadalījums ir šāds: 70%lekcijas, 30% semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu
analīzes prezentācijas.
Studentu patstāvīgā darba veidi ir šādi: lietišķās pētniecības darbi, piemēram,
iepazīšanās ar citu organizāciju misijām, attīstības redzējumu, biznesa līmeņa stratēģiju
atrašana, salīdzināšana; literatūras studijas 30-42 stundas, organizācijas stratēģijas
izstrāde, tās izvērtējums jeb organizācijas stratēģijas vairāku atsevišķu sadaļu izstrāde.
Informācijas un statistikas datu atrašana par izpētes organizāciju (-ām), organizāciju
salīdzinošās analīzes veikšana. Studentu patstāvīgais darbs organizācijas attīstības
stratēģijas izstrādei, organizāciju salīdzināšanai aizņem 80-96 stundas atkarībā no
studiju kursa formas PL vai NL.
Pēc sekmīga studiju kursa apguves students spēs formulēt organizācijas stratēģiju,
iekļaujot misiju, attīstības redzējumu un mērķus. Students pratīs izvērtēt organizācijas
iekšējo un ārējo vidi, balstoties uz precīzas informācijas izmantošanu, lai pēc veiktās
analīzes izstrādātu organizācijas attīstības scenārijus. Students spēj atšķirt un izvēlēties
dažāda veida biznesa līmeņa stratēģijas atbilstoši organizācijas darbības virzienam.
Students prot ieteikt un izstrādāt priekšlikumus pārmaiņu vadībai un izstrādāt kontroles
sistēmu organizācijai. Students spēj salīdzināt dažādas organizācijas gan pēc to
realizētajām stratēģijām, to veidiem, gan uzņēmuma organizatoriskās struktūras.
Studiju kursā apgūstamās tēmas:
Plānošanas veidi uzņēmumos, vēsturiskā attīstība. Stratēģiskās vadības process.
Organizācijas misija, attīstības redzējums un mērķi.
Ārējās vides analīze
Iekšējās vides analīze
Konkurētspējīgu priekšrocību radīšana. Funkcionālā līmeņa stratēģija.
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Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

Korporatīvā sociālā atbildība.
Uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Biznesa vienību portfelis.
Biznesa līmeņa stratēģijas.
Korporatīvā līmeņa stratēģija. Mentorings.
Kontroles sistēma.
Stratēģisko alternatīvu izvērtēšana.
Pārmaiņu vadīšana.
Studiju kursa sekmīgai apguvei studentam ir jāizpilda šādas prasības atbilstoši
izvērstajam kalendārajam studiju kursa aprakstam, ievērojot tajā noteiktos termiņus un
darbu iesniegšanas procedūras:
Ieskaitīti 2 mājas darbi.
PL studijās ieskaitīti seši semināru-praktisko nodarbību darbi, sešu seminārupraktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts. NL studijās obligāts divu seminārupraktisko darbu apmeklējums.
Sekmīgi ieskaitīts 1 pārbaudes darbs.
Visu prasību un eksāmena kārtošana ir obligāta.
Visiem studiju kursa laikā izstrādātajiem darbiem ir jāatbilst izmantoto avotu
noformēšanas prasībām un atsauču lietošanai tekstā atbilstoši Gada projektu un
bakalaura darbu izstrādes metodiskajiem noteikumiem.
Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja izpildītas visas studiju kursa prasības.
Studiju kursa norises laikā un veiktajos rakstu darbos, kumunikācijā ar ieinteresētajām
pusēm ir jāievēro akadēmiskā ētika un Vidzemes Augstskolas ētikas principi un
akadēmiskās ētikas nolikums.
Rakstisks eksāmens
Galīgais vērtējums sastāv no:
– eksāmena atzīmes 40%
– mājas darba atzīmes 25%.
– pārbaudes darba atzīmes 10%;
– semināru-praktisko nodarbību darba vērtējuma 25%
Galīgais vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja sekmīgi nokārtotas visas studiju kursa
prasības.
1) Caune J., Dzedons A. , “Stratēģiskā vadīšana”, Rīga: Lidojošā zivs, 2009, 379 lpp
2) Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: stratēģiskā un pārmaiņu vadība. – Rīga:
Turība, 2005, 296 lpp.
Tūrisma vadības nozares zinātniskie žurnāli:
Journal of Hospitality & Tourism Research. eISSN: 1557-7554. Izdevējs Sage
Publications
Tourism Management. ISSN: 02615177. Izdevējs Elsevier
1.
I.Forands, “Stratēģija. Kvalitāte”, Rīga 2000, 253 lpp.
2.
Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana 8.-10. modulis, Vidzemes
Attīstības aģentūra, Zygon Baltic Consulting. (10. modulis)
3.
Kinslejs Dž. Maikls, Ceļvedis ekonomikas atveseļošanā, VARAM, Apgāds
Norden AB, 2000
4.
Mintzberg H., Quinn B.J. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases 2nd ed. - Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1991.
5.
Evans N., Campbell D., Stonehause G. Strategic management for travel and
Tourism/Butterworth-Heinemann, 2003
6.
Beech J., Chadwick S. The Business of Tourism Management, Pearson
eucation Limited, 2006
7.
Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu
apstākļos, Banku augstskola, 2001
8.
Vadības prasme. - Rīga : Juventa, 1997. (Ieteicamās nodaļas no 1.-3.)
9.
Šķiltere D. Uzņēmuma vadīšana / D.Šķiltere. - Rīga : Biznesa komplekss,
1998. (Ieteicamās nodaļas II, IV, V, VI, X, XII)
10.
Praude V., Beļčikovs J. Menedžments : teorija un prakse, Jakovs. - 2., pārstrād.
izd. - Rīga : Vaidelote, 2001. (Ieteicamās nodaļas no 1.,3., 5., 6., 7., 9., 12.)
11.
Arie de Geus Dzīvīgais uzņēmums: Uzņēmuma veidošanās, attīstība un
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ilglaicīgums, Fontes R&I 1997
www.biznesam.lv
www.em.gov.lv
www.nozare.lv
http://www.lvra.lv/
http://www.bank.lv/lat/main/all/
www.turismabizness.lv
www.liaa.gov.lv
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

M.paed., dipl.iur.Ilva Puroma
A (obligāts studiju kurss)
2 kredītpunkti
Pilna laika/ Nepilna laika studijas
Bakalaura
1.studiju gads
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: ievads
uzņēmējdarbībā un ekonomikā, grāmatvedības pamati, tiesību pamati vai ievads tiesību
teorijā
Studiju kurss palīdz izveidot studentos sistematizētu tiesisku izpratni par
uzņēmējdarbības tiesībām, veicina pielietot praksē konkrētās tiesiskās attiecības
reglamentējošās vispārējās un speciālās tiesību normas un sekmē tiesiski pamatotu
izpratni par uzņēmējdarbības regulāciju. Studenti iepazīsies ar uzņēmējdarbības tiesību
problemātiku, un studentos tiks veidota izpratne par to, kādā veidā un kādā situācijā
praktiski piemērojamas komerctiesību un citu uzņēmējdarbības veidu regulējošās
tiesību normas.
Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, juridisku gadījumu
(kāzusu) analīze, 2 kontroldarbi;
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, literatūras pārskati, juridisku dokumentu
sagatavošana un analīze, tiesu prakses materiālu analīze;
Paredzētais akadēmisko stundu skaits:
Lekcijas – 12 akadēmiskās stundas,
Semināri un praktiskās nodarbības – 12 akadēmiskās stundas,
Studiju darbi – 54 akadēmiskās stundas,
Eksāmens – 2 akadēmiskās stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
- Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt komerctiesību un uzņēmējdarbības tiesību
normatīvos dokumentus un prot tos izmantot, risinot juridiska rakstura gadījumus un
problēmsituācijas tūrisma un viesmīlības nozarē.
- Izprot un spēj praksē izmantot tūrisma un viesmīlības nozarei nepieciešamās
teorētiskās un praktiskās zināšanas komerctiesību un uzņēmējdarbības tiesību jomā.
- Izmantojot komerctiesībās un uzņēmējdarbības tiesībās apgūtos teorētiskos pamatus
un prasmes, spēj patstāvīgi un profesionāli veikt visas ar tūrisma un viesmīlības
uzņēmuma dibināšanu saistītās praktiskās darbības, izprot un praksē prot veikt
tiesiskus grozījumus tūrisma uzņēmuma darbībā, izprot tūrisma uzņēmuma likvidācijas
un reorganizācijas tiesiskos aspektus.
- Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un spēj virzīt savu tālāko profesionālo
pilnveidi, spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan
grupā/komandā.
- Izprot un ievēro profesionālo ētiku atbilstoši likumdošanas prasībām.
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Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

Saimnieciskās darbības, komerctiesību un uzņēmējdarbības tiesību jēdzieni.
Komersanti un citi saimnieciskās darbības veicēji. Uzņēmējdarbības tiesību avoti.
Komercreģistrs un Uzņēmumu reģistrs, to publiskais statuss. Komercdarbības veidi un
to ierobežojumi. Firmas jēdziens. Uzņēmuma jēdziens un komercnoslēpums.
Uzņēmuma filiāle.
Prokūra. Parastā komercpilnvara. Komercaģents un mākleris. Individuālais
komersants.
Kapitālsabiedrības jēdziens un veidi, tiesiskais statuss. Kapitālsabiedrības
dalībnieks. Dibinātāji, dibināšanas kārtība un dibināšanas dokumenti. Dibināšanas
līgums un statūti.
Pārstāvības tiesību jēdziens un veidi kapitālsabiedrībā.
Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (parakstītais un apmaksātais). Pamatkapitāla
apmaksas veidi. Mantiskais ieguldījums.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Jēdziens. Dalībnieki. Dibināšanas
dokumenti. Juridiskā adrese. Pamatkapitāls. SIA pārvaldes institūcijas: dalībnieku
sapulce un valde, to atbildība un pārstāvības tiesības. Valdes ievēlēšana un atsaukšana.
Akciju sabiedrība un tās pamatkapitāls. Akciju kategorijas. Akcionāru sapulce.
Akcionāru balsstiesības un to ierobežojumi. Pamatkapitāla palielināšana un
samazināšana. Sabiedrības organizatoriskā struktūra. Akciju sabiedrības valde, valdes
sastāvs un pārstāvības tiesības.
Personālsabiedrības jēdziens un veidi. Personālsabiedrības juridiskais statuss.
Personālsabiedrības biedri un to savstarpējās attiecības.
Zemnieka, zvejnieka saimniecību, individuālā uzņēmuma izveidošana un
reģistrācija, juridiskais statuss. Kooperatīvās sabiedrības jēdziens un veidi, to darbības
tiesiskā regulācija.
Saimnieciskie darījumi Civillikumā. Tiesiska darījuma jēdziens, puses.
Saimniecisko līgumu veidi. Līgumi, kas paredz tiesiskās un darba attiecības. Darba
līguma un uzņēmuma līguma noslēgšana.
– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi studiju darbi.
– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Kavētu semināru vai
praktisko nodarbību gadījumā studentam jākārto rakstisks pārbaudījums par
attiecīgajiem jautājumiem.
– Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, sekmīgi jānokārto kontroldarbi un
semināru darbi, 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.
Eksāmens
– vērtējums kontroldarbos, semināru darbos un praktiskajās nodarbībās - 50 %;
– vērtējums eksāmenā - 50 %;
– gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības
(saņemts vērtējums semināru darbos un praktiskajās nodarbībās, kontroldarbos
– vērtējums vismaz 4 balles, kā arī eksāmena darba vērtējums ir vismaz 4
balles)
Literatūra:
1. Jugova I. Svarīgākais par nodokļiem// “Komersanta Vēstnesis”, 2006.gada
15.marts
2. Juridisko terminu vārdnīca. R., Nordik, 1998
3. Kalniņš E. Komercaģents// “Jurista Vārds” , 2003.gada Nr.38-40
4. Kalniņš E. Mākleris// “Jurista Vārds” , 2004.gada Nr.17-18
5. Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 2003.2004.gads. R.,Tiesu nama aģentūra, 2004
6. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. K.Torgāna visp.red.
R., Mans īpašums, 2000
7. Liberte V. Tiesiskās attiecības starp kapitālsabiedrību un valdes locekli //”Jurista
Vārds”, 2009, Nr.10
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8. Lielause K. Pašnodarbināta persona // “Komersanta Vēstnesis”, 2006, Nr.1
9. Matjušina R. Kapitālsabiedrības un valdes locekļa darba tiesiskās attiecības
//”Jurista Vārds”, 2006, Nr.25
10. Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. R.: LU, 2000
11. Neilande J. Fiziskās personas saimnieciskās darbības reģistrācija// “Komersanta
Vēstnesis”, 2006
12. Strupišs A. Valde kā kapitālsabiedrības pārstāve// Likums un tiesības, 4.sēj.,
Nr.11(39), 2002, 342.lpp.
13. Strupišs A. Kas īsti ir komercsabiedrības vadība// “Jurista Vārds”, 2003, Nr.24
14. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa. – R., A.Strupiša juridiskais birojs,
2003
15. Strupišs A. Komerclikuma komentāri III. – R., A.Strupiša juridiskais birojs, 2003
16. Štrauhmane I. Individuālais komersants // “Komersanta Vēstnesis”. 2005, Nr.3
17. Štrauhmane I. Kā dibināt akciju sabiedrību // “Komersanta Vēstnesis”. 2006, Nr.4
18. Štrauhmane I. Komandītsabiedrība un tās reģistrēšana // “Komersanta Vēstnesis”.
2006, Nr.11
19. Štrauhmane I. Pilnsabiedrība un tās reģistrēšana // “Komersanta Vēstnesis”. 2006,
Nr.9
20. Štrauhmane I. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību // “Komersanta Vēstnesis”. 2005,
Nr.1
Normatīvie akti:
1. Komerclikums
2. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums
3. Gada pārskatu likums
4. Konsolidēto gada pārskatu likums
5. Likums „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka
saimniecību”
6. Kooperatīvo sabiedrību likums
7. Likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”
8. Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
9. Biedrību un nodibinājumu likums
10. Maksātnespējas likums
11. Mikrouzņēmuma nodokļa likums
12. Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums (stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī)
13. Civillikums
14. Latvijas Republikas Satversme
15. MK noteikumi Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”
16. MK noteikumi Nr.1001 „Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu
Uzņēmumu reģistrā”
17. MK noteikumi Nr.599 „Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas
izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību”
18. MK noteikumi Nr.567 „Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem
komercreģistrā”
19. MK noteikumi Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai
maksātnespējas reģistrā”
u.c
Interneta resursi:
1. http://www.ur.gov.lv
2. http://www.vestnesis.lv
3. www.likumi.lv
4. www.lursoft.lv
u.c.
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VĀCU VALODA
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Anita Lutere /anita.lutere@va.lv
B (ierobežotās izvēles kurss)
2+2 kredītpunkti / 48+48 stundas
Pilna laika studijas
Bakalaura
1-2 semestris
Vācu valoda
Bez priekšzināšanām
Komunikācijas iemaņu apguve dažādās ikdienas situācijās.
Darbs ar daudzveidīgiem autentiskiem tekstiem. 4 valodas prasmju : runāšanas,
rakstīšanas, klausīšanās un lasīšanas attīstīšana.

Studiju kursa metodes

Praktiskās nodarbības, darbs interneta vidē, patstāvīgie darbi, pārbaudes darbi.

Studiju rezultāti

Kursu beidzot tiek iegūts Eiropas sistēmas valodas prasmju A1:1 līmenis. Gan
rakstiski, gan mutiski students orientējas elementārās ikdienas situācijās.

Spēj strukturēt savu mācīšanos, veicot darbu individuāli un komandā.
Studiju kursa saturs

1.Labdien. Mans vārds ir...
2.Ģimene un draugi
3.Ēdieni un dzērieni
4.Mans dzīvoklis
5.Mana diena
6.Brīvais laiks
7.Mācības mūža garumā

Prasības kredītpunktu
ieguvei

1.Obligāts nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība mācību procesā
2. Laikā izpildīti un nodoti mājas darbi.
3. Pozitīvs vērtējums visos pārbaudes darbos.
4. Pozitīvs vērtējums gala eksāmenā
5. Ja augšminētie punkti ir izpildīti un vērtējums ieskaišu darbos ir septiņi vai augstāks,
tad eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu.

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

eksāmens
Abu semestru vidējā atzīme veido gala vērtējumu studiju gada beigās.
Semestra vidējo atzīmi veido:
Eksāmens –
50%
Darbs semestrī – 50%

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

1.Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann,
Monika Reimann „Schritte 1 international”/ Hueber Verlag, 2008
2.Paola Barberis, Elena Bruno „Deutsch im Hotel”/ Max Hueber Verlag,2006
1.Michael Dreke, Wolfgang Lind „Wechselspiel”/ Langenscheidt Verlag,2009
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Vācu valoda
Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija

Anita Lutere/anita.lutere@va.lv
B (ierobežotās izvēles kurss)
2+2 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
3-4 semestris
Vācu valoda
Eiropas sistēmas valodas prasmju A1:1 līmenis
Komunikācijas iemaņu apguve dažādās ar tūrismu saistītās situācijās.
Darbs ar daudzveidīgiem autentiskiem tekstiem interneta vidē. 4 valodas

prasmju : runāšanas, rakstīšanas, klausīšanās un lasīšanas attīstīšana.
Studiju kursa metodes
Studiju rezultāti

Praktiskās nodarbības, darbs interneta vidē, patstāvīgie darbi, pārbaudes darbi.
Kursu beidzot tiek iegūts Eiropas sistēmas valodas prasmju A1:2/A2:1 līmenis. Gan
rakstiski, gan mutiski students orientējas ikdienas situācijās tūrisma
nozarē. Spēj strukturēt savu mācīšanos un uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot

darbu individuāli un komandā.
Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

1.Profesija un darbs
2.Svešā pilsētā
3.Veselība
4.Pa ceļam pilsētā
5.Klients ir karalis
6.Apģērbs
7.Svētki
1.Obligāts nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība mācību procesā
2. Laikā izpildīti un nodoti mājas darbi.
3. Pozitīvs vērtējums visos pārbaudes darbos.
4. Pozitīvs vērtējums gala eksāmenā
5. Ja augšminētie punkti ir izpildīti un vērtējums ieskaišu darbos ir septiņi vai augstāks,
tad eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu.
eksāmens
Abu semestru vidējā atzīme veido gala vērtējumu studiju gada beigās.
Semestra vidējo atzīmi veido:
Eksāmens –
50%
Darbs semestrī – 50%
1.Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann,
Monika Reimann „Schritte 2 international”/ Hueber Verlag, 2008
2.Paola Barberis, Elena Bruno „Deutsch im Hotel”/ Max Hueber Verlag,2006
1.Michael Dreke, Wolfgang Lind „Wechselspiel”/ Langenscheidt Verlag, 2009
2.Aktuāla autentiska informācija jaunajos medijos
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VIESMĪLĪBA

Studiju kursa autors
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads, semestris
Studiju valoda:
Nepieciešamās
priekšzināšanas
Studiju kursa anotācija
Studiju kursa metodes

Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Mg. oec. Mairita Gurova
A daļa
4 kredītpunkti
Pilna/Nepilna laika studijas
Bakalaura
1.gads, 2.semestris
Latviešu valoda
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus:
Ievads tūrismā
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par viesmīlības industriju, lai pēc tam tās varētu sekmīgi
izmantot strādājot viesmīlības uzņēmumos
Pilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 24 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze
24 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras studijas
50 stundas.
Nepilna laika studijās:
Nodarbību veidi: lekcijas 10 stundas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze
10 stundas;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi un citi mājas darbi 60 stundas, literatūras studijas
80 stundas.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un
risināt problēmas viesmīlības nozarē un viesmīlības organizāciju vadībā.
Izprot un ievēro profesionālo ētiku. Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi,
tuvākā un tālākā nākotnē, uz viesmīlības organizāciju, sabiedrību, dabas vidi, kultūras
mantojumu.
Spēj parādīt viesmīlības nozarei un viesmīlības organizāciju vadīšanai raksturīgās pamata
un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.
Spēj parādīt viesmīlības jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Spēj, izmantojot apgūtos viesmīlības teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu,
inovatīvu un pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas
un risinājumus viesmīlības nozarē un viesmīlības organizāciju vadībā, tos izskaidrot un
argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un attīstību, virzīt savu un padoto tālāku
mācīšanos un personisko un profesionālo pilnveidi, uzņemties atbildību un iniciatīvu,
veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt ilgtspējīgus un
sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus, pēc iespējas, visām iesaistītajām pusēm
izdevīgus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Viesmīlības būtība. Nozares uzņēmumi, attīstības tendences
Uzņēmuma veidošana un attīstības plānošana.
Telpas un atmosfēras nozīmīgums.
Klienti, viņu vajadzības.
Ēdināšanas nozare: veidi un struktūra, darba organizācija, personāls un apkalpošana
Ēdināšanas nozare: mārketings un pārdošana, specifiskā likumdošana, kvalitātes kontrole
Izmitināšanas nozare: veidi un struktūra, darba organizācija, personāls un apkalpošana
Izmitināšanas nozare: mārketings un pārdošana
specifiskā likumdošana, kvalitātes kontrole
Vadība viesmīlības industrijā: plānošana, organizēšana, kontrole, cilvēku resursi,
apmācība, motivēšana, finanses
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Apkalpošanas nozīme, savstarpējo attiecību veidošana un pārdošanas veicināšana.
Etiķete, normas. „Grūtie” klienti. Kultūras atšķirības.
Drošības aspekti. Informācijas tehnoloģijas.
Uzņēmumu sadarbības formas – ķēdes, franšīzes.
Citi viesmīlības industrijas uzņēmumi: kazino, atpūtas/izklaides parki, kempingi, lauku
mājas, daļlaika īpašumi
Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra
Papildu literatūra

–
–

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 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.
eksāmens
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
1. Grupu/individuālā darba semināros un pārbaudes darba – 20 %
2. Noslēguma darba – 30%
3. Eksāmena atzīmes – 50%
Gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja nokārtotas visas studiju kursa prasības un
eksāmena vai noslēguma darba vērtējums ir vismaz 4 balles
M.Platace (2000) Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Biznesa augstskola
Turība, Rīga
R. Žvals (2006) Viesmīlības pamati. Biznesa augstskola Turība, Rīga
J.R.Walker (2004) Introduction to Hospitality Management. Prentice Hall, New Jersey
P.R. Dittmer (2002) Dimensions of the Hospitality Industry. J.Wiley&Sons, UK
P.Kotler, J.Bowen, J.Makens (2003) Marketing for Hospitality&Tourism, Prentice Hall,
New Jersey
J.Ransley, H.Ingram ed. (2004) Developing Hospitality Properties&Facilities. Elsevier
Butterworth-Heinemann, Oxford
Pizam A., Holcomb J. ed. (2008) International dictionary of Hospitality Management.
Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford
Lēgere-Binza B. (2009) Līgava un Līgavainis. Viesības. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga
Žurnāli „Gastromāns”, „HoReCa” un „Tūrisms”
Viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti. Ceturkšņa informatīvais apskats.
http://www.csb.gov.lv/infoapskati
Elektroniskie resursi:
www.kursuzsauks.lv
www.travelbusiness.lv
www.chef.lv
www.lvra.lv
www.hotelsmag.com
www.foodservice.com
www.celotajs.lv
www.camping.lv
Zinātniskie raksti no datu bāzēm ScienceDirect, EBSCO, SAGE
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Europass
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds

E-pasts

Pilsonība

Dzimšanas datums

Darba pieredze

Dzimums

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Ābols Ilgvars

Ilgvars.abols@va.lv
Latvijas

21.02.1965
Vīrietis

No 2009

Administratīvais prorektors

nodrošināt administratīvās, finanšu un saimnieciskās darbības pārraudzību un operatīvo vadību,
koordinē augstskolas administratīvās, finanšu un saimnieciskās darbības plānošanu saskaņā ar
augstskolas stratēģiskajiem mērķiem.

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Izglītība

Laika periods No 1996.

Profesija vai ieņemamais amats

lektors

Galvenie pienākumi Zinātniskā darbība, Lekciju un nodarbību vadīšana. Studentu gada projektu,

Darba vietas nosaukums un adrese

diplomdarbu, maģistra darbu vadīšana.

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

No 2008-2010

Tūrisma un viesmīlības fakultātes Domes priekšsēdētājs

Domes darba organizēšana un vadīšana

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

1999.-2001. un 2005.-2006.

Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas vadītājs

Nodaļas attīstības plānošana. Nodaļas darba organizācija. Nodaļas budžeta
pārraudzība
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

1997.-2005.

Vidzemes augstskolas senators (1997.-2000. un 2003.-2005.) Vidzemes augstskolas Senāta
priekšsēdētājs (1999.-2000.) Vidzemes augstskolas Senāta studiju un zinātņu komisijas vadītājs(
2003-2005.), Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks( 1997.-1999. un
2003.-2005.)
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Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

Senāta, senāta komisijas sēžu un Satversmes sapulču sagatavošana, vadīšana
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

2001.-2002.

Vidzemes augstskolas prorektors akadēmiskajā darbā

Studiju programmu attīstības plānošana, programmu akreditācijas
uzraudzīšana
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

1994-1996

Smiltenes pilsētas domes deputāts. Izglītības, sporta un kultūras komitejas vadītājs
Komitejas vadīšana, dokumentu sagatavošana

Smiltenes pilsētas dome, Pils ielā 2, Smiltene Valkas rajons, LV- 4729

Nozare Pašvaldības

Laika periods

1990-1996

Skolotājs ģeogrāfijā un biznesa ekonomiskajos pamatos, Valkas rajona
ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs( 1994.-1996.)
Galvenie pienākumi Stundu vadīšana, klases audzināšana, metodiskās apvienības vadīšana
Darba vietas nosaukums un adrese Smiltenes ģimnāzija, Dakteru ielā 27, Smiltene Valkas rajons, LV-4729
nozare izglītība
Profesija vai ieņemamais amats

Izglītība
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

01.10.1994. līdz 31.05. 1996.

Ģeogrāfijas maģistrs Diploma Nr. 001587

Maģistrantūra
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

01.09.1983 līdz 20.06.1990.

Piešķirtā izglītības dokumenta Ģeogrāfs, pasniedzējs Diploma Nr. 981312
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Prasmes

Dzimtā valoda
Citas valodas

Pašnovērtējums

Pamatstudijas

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte

latviešu
Sapratne

Runāšana

Rakstīšana

165

Eiropas līmenis (*)

Angļu valoda

Klausīšanās

l
a
t
v
i
e
š
u

Krievu valoda
(*)

Sociālās prasmes

Lasīšana

Dialogs

Monologs

B2

B2

B1

B1

B1

C2

C2

C1

C1

B2

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Dalība starptautiskos un vietējos projektos, darba grupās, Projektu vadīšana.
2009.-2010. Eksperts Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijai 2010.-2015. gadam
2006.-2007. ESF Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes reģiona
tūrisma nozarē nodarbinātajiem projekta vadītājs
2005.gads - Vidzemes augstskolas un Vidzemes reģionālās attīstības aģentūras
kopprojekts “Trīs stīgas” – tūrisma apmācību programmas
vadītājs
2004.gads - ES INTERREG III B projekts “Baltic Welcome Centers” – eksperts,
Vidzemes augstskolas pārstāvis
1999. – 2000.gads Latvijas Tūrisma attīstības nacionālās programmas 2000.
- 2010.gadam izstrāde – Vidzemes augstskolas pārstāvis

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. Latvijas BMX federācijas

sabiedrisko attiecību koordinēšana 2002.-2006. gadam.
1994. gadā Piešķirta Ata Kronvalda prēmija par nozīmīgu ieguldījumu
pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā
darba organizēšanu un vadīšanu.
Tehniskas prasmes E Vides Dokoes sistēmas ieviesējs Vidzemes augstskolā

Datora lietošanas prasmes

Vadītāja apliecība

MS Office, Open Office, Internet.
Nav
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Papildu informācija
Publikācijas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

I.Druvaskalne, I.Ābols, A. Šļara. Latvia Tourism:Decisive Factors
and Tourism Development//Tourism in the New Europe. The
Challenges and Opportunities of EU Enlargement. Ed. Hall D., Smith
M., Marciszweska B. –CABI International 2006 170-182.pp
R. Pētersons, I. Ābols Dabas katastrofu un terorisma ietekme uz
ārvalstu tūrisma galamērķa izvēli. Ģeogrāfija, Ģeoloģija. Vides
zinātne. Referātu tēzes Rīga, Latvijas Universitāte 2006. 99-100 lpp.
I. Ābols Padomju kultūras mantojuma saglabāšana un izmantošana
tūrismā Latvijā. Ģeogrāfija, Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes
Rīga, Latvijas Universitāte 2005. 14.-15. lpp.
G.Bajārs.,I.Ābols,M.Mennika, A. Tarbuna. Tūristu iekšējās un ārējās
motivācijas apmeklēt Vidzemi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums
“Cilvēks un vide” Liepāja 2004. 6.-9.lpp.
I.Ābols Ārvalstu ceļotāju iesaistīšanās tūrisma aktivitātēs Cēsīs un
Cēsu rajonā. Ģeogrāfija, Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes Rīga,
Latvijas Universitāte 2004. 16.-17. lpp.
I. Ābols I. Druva-Druvaskalne. M. Šteina Kruīzu tūrisms –ģeogrāfiskā
redzesloka paplašinātājs. III. Latvijas ģeogrāfijas kongress. Latvijas
ģeogrāfija Eiropas dimensijās. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. – 71.
-73. lpp
I. Ābols Igaunijas un Latvijas valsts tūrisma organizāciju
salīdzinājums globālā tīmekļa izmantošanā valsts tūrisma tēla
veidošanā. Starptautiskā zinātniskā konference “Ilgtspējīga tūrisma
attīstība: tendences, pieredze, iespējas” Biznesa augstskola Turība. Rīga
2003. ,25-29. lpp
S. Cakula. I.Ābols, I.Druva-Druvakalne, S. Prancāne. S. Liezere, A.
Zaļuma. Tūrisma pakalpojmu un to kvalitātes novērtējums Cēsīs un
Cēsu rajonā vietējo iedzīvotāju, Latvijas un Ārvalstu ceļotāju
skatījumā pēt’jums veikts Phare projekta ‘’Baltijas apmeklētāju centri –
LAT” ietvaros 37 lpp.
I. Ābols Valka un Valga globālajā tīmeklī. III Latvijas –Igaunijas
sadarbības konferences “Kā robežu no šķēršļa pārvērst par priekšrocību.
Realitāte un Eiropas Savienības pieredze” rakstu krājums 2002. 6.11.lpp
I. Ābols, G.Bajārs Speciālie pasākumi Vidzemē. Starptautiskā
zinātniski prakstiskā konference ‘’Tūrisma prakse, izglītības un
pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums” Rakstu krājums Rīga
Biznesa augstskola “’Turība” 2000.,26-31.lpp.
Drukmane, I.; Gibiete, B.; Abols, I.; Bajârs, G. Tourism Images and
Perspectives in the Vidzeme Region. Proceedings of the Conference
"Transformation of Economic and Political Systems in the Baltic Sea
Region",. C. Kroncke, H.-P. Svege (eds.)1999. Tartu, pp.190-200.
I.Ābols, G. Bajārs, I. Drukmane, B. Ģībiete Tūrisms Vidzemē novada
iedzīvotāju skatījumā. Ģeogrāfiskie raksti VII sējums Latvijas
Ģeogrāfijas biedrība Rīga 1999. 121.-135.lpp
Bajars, G.; Abols, I.; Drukmane, I., Gibiete B.Tourism Images and
Perspectives in the Vidzeme Region of Latvia. Proc. of int. sem.
Searching and Researching the Baltic Sea Region. Bornholm1998,
Report 17, pp.51-67.

167

Europass
Curriculum Vitae
Uzvārds / Vārds
E-pasts
Pilsonība

Bērziņa Iluta
iluta.berzina@va.lv
Latvijas

Darba pieredze
Laika periods

2010./2011.ak. gada pavasara semestrī

Profesija vai ieņemamais
amats

Gada projektu un bakalaura darbu vadītāja, recenzente, gada projektu aizstāvēšanas
komisiju locekle

Galvenie pienākumi

Vadīt studentu gada projektu un bakalaura darbu izstrādi, recenzēt ViA TVVF un
TG studiju programmu studentu gada projektus un piedalīties to aizstāvēšanas
komisijās

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

Vidzemes augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Izglītība
07.03.2011. – 30.04.2011.
Viesdocētāja
Lekciju sniegšana, studiju darba organizēšana un vadīšana ViA TVVF studiju kursā
„Tūrisma plānošana”
Vidzemes augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Izglītība
26.10.2010. – 31.01.2011.
Viesdocētāja
Lekciju sniegšana, studiju darba organizēšana un vadīšana ViA TVVF studiju kursā
„Tūrisma plānošana”
Vidzemes augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Izglītība
07.07.2010. – 28.03.2011.
Pētniece
Izstrādāt pētījumu „Tūrisma sociālekonomiskā nozīme Ķemeru nacionālajā parkā
2010. gadā”

Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru NP administrācija, „Meža māja”, Ķemeri,
Jūrmala, LV 2012
Ekonomikas zinātne
15.06.2010. – 22.06.2010.

Gada projektu un bakalaura darbu vadītāja, recenzente, gada projektu aizstāvēšanas
komisiju locekle
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Galvenie pienākumi

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

Vadīt studentu gada projektu un bakalaura darbu izstrādi, recenzēt ViA TVVF un
TG studiju programmu studentu gada projektus un piedalīties to aizstāvēšanas
komisijās
Vidzemes augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Izglītība
01.02.2010. – 30.04.2010.
Viesdocētāja
Lekciju sniegšana, studiju darba organizēšana un vadīšana ViA SSM studiju kursā
„Tūrisma sistēmas”
Vidzemes augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Izglītība
16.09.2009. – 31.12.2009.
Viesdocētāja
Lekciju sniegšana, studiju darba organizēšana un vadīšana ViA TVVF studiju kursā
„Tūrisma plānošana”
Vidzemes augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Izglītība
03.11.2008. – 25.01.2009.
Viesasistente
Praktisko darbu, semināra nodarbību sagatavošana un vadīšana ViA TVVF studiju
kursā „Tūrisma plānošana”
Vidzemes augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Izglītība
19.06.2008. 
Pētniece

Galvenie pienākumi

Zinātnisko pētījumu veikšana un publicēšana tūrisma sistēmu modelēšanas jomā
Darba vietas nosaukums un Vidzemes augstskolas aģentūra Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūts (SSII),
adrese Vidzemes
augstskola (ViA), Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi

12.02.2008. – 14.09.2010.
Valdes priekšsēdētāja
Organizēt un vadīt biedrības darbu, izstrādāt ES u.c. projektus finanšu līdzekļu
piesaistei
novada sociālekonomiskās attīstības nolūkam

Darba vietas nosaukums un Biedrība „Amatas novada attīstības fonds”, „Kantoris”, Amatas novada Amatas pag.,
adrese Ģikši,

LV 4141
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats

02.01.2007. – 07.09.2009.
Teritorijas plānošanas galvenā speciāliste, tūrisma speciāliste
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Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats

Teritorijas attīstības plānošana un īstenošana, t.sk., teritorijas plānojuma un Attīstības
programmas; tūrisma attīstības plānošana un mārketings; sadarbība ar novada
uzņēmējiem;
projektu izstrāde un īstenošanas koordinēšana; tūrisma informācijas punkta (TIP)
darba
organizēšana, vadīšana
Amatas novada pašvaldība, „Ausmas”, Amatas novada Drabešu pag., LV 4139
19.01.2007. – 31.03.2007.
Pētniece
Piedalīties pētnieku grupas darbā Latvijas Universitātes (LU) veiktajā un Labklājības
ministrijas (LM) pasūtītā pētījuma „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa
prognozēšanas
sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze” pētījumā „Darbaspēka
profesionālā
mobilitāte”
SIA Attīstības projektu institūts, Kr. Barona iela 32 – 7, Rīga, LV 1011
13.02.2006. – 24.04.2006.
Grāmatvede

Galvenie pienākumi

Atbildīga par jaunas grāmatvedības programmatūras DAIS iestrādi, ienākošo un
izejošo
norēķinu dokumentu reģistrēšanu, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu projektu
vadītājiem,
ekonomistam turpmāko finanšu un ekonomisko analīžu veikšanai
Darba vietas nosaukums un SIA ARS Domina, Ganību dambī 10 A, LV 1045
adrese
Laika periods

02.2005. – 10.2005.

Profesija vai ieņemamais
amats

Tūrisma speciāliste

Galvenie pienākumi

Dokumentācijas sagatavošana, izstrāde iesniegšanai finanšu un Eiropas struktūrfondu
Starpniekinstitūcijās tūrisma attīstības projektu finansējuma piesaistei
Darba vietas nosaukums un Biedrība Latvijas kultūras, vēstures un dabas mantojuma attīstības fonds, Kr. Barona
adrese iela 32
– 7, Rīga, LV 1011
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese

10.06.1995. – 08.05.2006.
Vadītāja (arī īpašniece)
Atbildīga par uzņēmuma darbību, darba kvalitāti un grāmatvedību, lietvedību
IU Šarms – C, Stacijas laukumā 7, Cēsis, LV 4100

Izglītība

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

01.09.2008. 
doktorante
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Izglītības iestādes nosaukums
un veids
Laika periods

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāte (LLU EF), Svētes
iela 18, Jelgava, LV 3001
01.2006. – 05.01.2008.

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Diploms / maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Vidzemes augstskolas Tūrisma Stratēģiskās vadības nodaļa (ViA TSV), Cēsu iela 4,
Valmiera, LV 4200

Laika periods

01.2001. – 01.2006.
(t.sk., 01.08.2004. – 20.12.2004.)

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Diploms / bakalaurs Tūrisma nozares uzņēmumu vadībā
(t.sk., Socrates / Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros augstākā tūrisma
vadības un organizācijas izglītība papildināta Hemenlinnas universitātēs Somijā)

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa (ViA TOV), Cēsu
iela 4, Valmiera, LV 4200

Laika periods

01.09.1986. – 06.1990.

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Atestāts / vidējā izglītība

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Valmieras Viestura 3. vidusskola (VV3V), Viestura aleja 3, Valmiera, LV 4201

Papildus izglītība
Laika periods

10.2003. - 05.2004.

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Sertifikāts / -

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Latvijas pašvaldību mācību centrs (mācību kurss „Angļu valoda”)

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums
Eiropas līmenis (*)

Angļu valoda
Krievu valoda

Sapatne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

Dialogs

B1 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis A2 Pamatlīmenis
C2
(*)

Augstākais
līmenis

C2

Augstākais
līmenis

C1

Augstākais
līmenis

Rakstīšana
Monologs
A2 Pamatlīmenis

B1 Vidējais līmenis

Augstākais
līmenis

B2 Vidējais līmenis

C1

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis
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Sociālās prasmes Patstāvīgs jeb individuāls darbs, ko veicinājuši pienākumi zinātniskajā un
praktiskajā
pētniecībā; prasmes darbā komandā un labas komunicēšanās spējas, kas iegūtas
strādājot
dažādu attīstības projektu izstrādē, koordinēšanā un īstenošanā, kā arī sadarbībā ar
uzņēmējiem un darbā ar studentiem; spēja plānot laiku atbilstoši darbu termiņiem,
kas
iegūta gan darbā ar projektiem, gan ar studentiem; spēja apgūt jaunas iemaņas un
zināšanas,
kas attīstījusies darbā SSII un studējot LLU EF doktorantūrā; spēja plānot, gūt un
pārvaldīt
finanses, kas iegūta grāmatveža pienākumu izpildē; precizitāte, kas daļēji ir arī
rakstura
īpašība, bet attīstīta grāmatveža darbā.
Organizatoriskas prasmes

Prasme organizēt un vadīt uzņēmumu, kolektīvu, darba grupas, projektus, studiju
darbu iegūta un attīstīta pakāpeniski ikvienā darba pieredzes periodā – kā privātajā
uzņēmējdarbībā, tā valsts un pašvaldību, un pedagoģiskajā darbā.

Datora lietošanas prasmes

Pārzinu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher u.c.); regulāri lietoju
Internet, retāk – grafiskā dizaina programmas (Adobe Ilustrator, Corel, Adobe
PhotoShop); zinātniski pētnieciskajā darbā tiek izmantota statistiskas apstrādes
programmatūra SPSS, Expert Choice, Balanced Scorecard (BSC), datu bāzes
vadības sistēma MS Access u.c.

Citas prasmes

B kategorijas autovadītāja
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Zinātniskās publikācijas

1. Berzina I. (2008) Applying a Hierarchy Analysis in Assesing the Political
Viability of Strategic Tourism Direction Alternatives: the Case of Amata
County. In: Sustainable Planning Instruments and Biodiversity Conservation:
proceedings of the 2nd international conference. Valmiera: VUA and
NCANVBR, pp. 17-23. ISBN 978-9984-45-121-3
2. Berzina I., Livina A. (2008) The Model on Estimating Economic Benefit of
Nature-based Tourism Services of Territories of National Parks, Latvia. In:
Education and New Educational Technologies: proceedings of the 4th
WSEAS/IASME international conference on Educational Technologies
(EDUTE’08). Greece, Corfu: WSEAS, pp. 100-105. ISSN 1790-5109
3. Berzina I., Livina A. (2008) The Concept on External Communication Model
for the Gauja National Park, Latvia. In: ICTE in Regional Development:
annual proceedings, No 2. Valmiera: SSEI of VUAS, pp. 51-57. ISBN 9984633-13-6
4. Berzina I., Livina A. (2009) Applaying Balanced Scorecard Control System
for Implementing External Communication Strategy in the Gauja National
Park, Latvia. In: Control, Modelling & Simulation: proceedings of the 11th
WSEAS international conference on Automatic control, modelling and
Simulation (ACMOS’09). Istanbul: WSEAS, pp. 483-488. ISSN 1790-5117
5. Berzina I., Livina A. (2010) National Parks Management Approaches and
Parks Financing Principles : Practical Findings. In: Recreation, Tourism and
Nature in a Changing World: the fifth international conference on Monitoring
and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas.
Wageningen: Wageningen University and Research Centre, pp. 231-233.
ISBN 978-90-327-0387-5
6. Berzina I., Livina A. (2010) Financial Relations of National Park Agencies in
Latvia : Opportunities for ICT and Dynamic Modeling. In: Computational
Intelligence in Business and Economics: proceedings of the MS’10
international conference. Barselona: University of Barselona, pp. 197-204.
ISBN 13 978-981-4324-43-4; ISBN 10 981-4324-43-4
7. Berzina I., Livina A., Mihejeva L. (2010) Insufficient Financing of the Gauja
National Park – Reason for New Operational Findings and Approaches. In:
Solutions on Harmonizing Sustainability and Nature Protection with SocioEconomic Stability: proceedings of the 3rd International Scientific Conference
of the Vidzeme University of Applied Sciences and Nature Conservation
Agency North Vidzeme Biosphere Reserve. Valmiera: VUA and NCANVBR,
pp. 19-26. ISBN 978-9984-633-15-2

8. Berzina I., Grizane T., (2011) Economic Impact of Tourism in Ķemeri
National park. In: Economic Science for Rural Development : proceedings of
the 12th Intenational Scientific Conference No. 25, Jelgava, pp. 31 – 37. ISSN
1691-3078
9. Berzina I., Grizane T., (2011) Heritage Parks in the North Vidzeme: Resource
and Usage. In: Economic Science for Rural Development : proceedings of the
12th International Scientific Conference No. 25, Jelgava, pp. 75 - 80. ISSN
1691-3078

Sagatavotās, publicēšanai Bērziņa I., Grizāne T. (2010) Ķemeru nacionālā parka apmeklētāja profils. Iesniegts un
apstiprinātās publikācijas pieņemts publicēšanai RPIVA 6. starptautiskās Jauno zinātnieku konferences rakstu krājumā
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Referāti konferencēs

1. 4th WSEAS/IASME Int. Conf. on Educational Technologies (EDUTE’08). Korfu
sala: Grieķija. 2008. gada 26. – 28. oktobris.
2. Sustainable planning instruments and biodiversity conservation. Valmiera:
Vidzemes augstskola, Latvija. 2008. gada 13. – 14. novembris.
3. 3rd WSEAS Int. Symposium on Wavelets Theory and Applications in Applied
Mathematics, Signal Proceeding & Modern Science : 11th WSEAS Int. Conf. on
Automatic Control, Modelling and Simulation. Stambula: Turcija. 2009. gada 30.
maijs – 1. jūnijs.
4. Fifth International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows
in recreational and protected areas. Vageningena: Nīderlande. 2010. gada 31.
maijs – 3. jūnijs.
5. International Conference on Modeling and Simulation MS’10 Barselona.
Bareselona: Spānija. 2010. gada 15. – 17. jūlijs.
6. 3rd International Scientific Conference of the Vidzeme University of Applied
Sciences and Nature Conservation Agency North Vidzeme Biosphere Reserve
„Solutions on Harmonizing Sustainability and Nature Protection with SocioEconomic Stability”. Valmiera: Vidzemes augstskola, Latvija. 2010. gada 19. –
20. augusts.
7. 6th International Young Scientists’ Conference of the Riga Teacher Training and
Educational Management Academy. Rīga: Latvija. 2010. gada 2. decembris.
8. 12th International Scientific Conference of the Academy of Agricultural and
Forestry Sciences of Latvia “Economic Science for Rural Development”. Jelgava:
Latvija, 2011. gada 28. – 29. aprlīlis.

Citas aktivitātes

1. Dalība Vidzemes augstskolas un Memfisas universitātes (ASV) organizētais,
NASA finansētais seminārs “Quantitative research methods in human dimensions
of environmental change within Eastern Europe” (21.-23.2010). Saņemts
sertifikāts;
2. Apmeklēts LLU Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centra seminārs “Par
intelektuālā īpašuma aizsardzību” (30.09.2010.). Saņemts dalības apliecinājums;
3. Dalība ViA ESPON projekta „Lauku reģionu potenciāls” reģionālajā darbnīcā,
kurā tika vērtēts attīstības potenciāls Cēsu apkaimes lauku pašvaldībām
(15.10.2010.). Saņemts sertifikāts;
4. Dalība Norway Grants (EEZ) finanšu instrumenta atbalstītā 6 metodoloģisko
semināru ciklā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības
veicināšanai 2009 - 2011” (06.11.2009. – 25.02.2011. LU, Rīgā); Saņemts
sertifikāts
Dalība Ķemeru nacionālā parka administrācijas (LR Dabas aizsardzības pārvaldes

Organizatoriskā pieredze struktūrvienības) un starptautiskā 18 Baltijas jūras reģiona valstu projektā „Parks
un dalība starptautiskos and Benefits” (vadošais partneris – Meklenburgas-Rietumpomerānijas
projektos
Lauksaimniecības, vides un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija (Vācija)).

Izstrādāts pētījums “Tūrisma sociālekonomiskā nozīme Ķemeru nacionālajā parkā
2010. gadā” (Autorlīgums Nr. K-4-09/7; līdz 31.03.2011.)
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati

Uzvārds / Vārds

E-pasts

Pilsonība

Darba pieredze
Laika periods

Iveta Druva-Druvaskalne
iveta.druva-druvaskalne@va.lv
Latvijas

2010-šobrīd
lektore Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē
2004-2010

Profesija vai ieņemamais amats docente Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē

Galvenie pienākumi Zinātniskā darbība, lekciju un nodarbību vadīšana. Studentu gada projektu,

Darba vietas nosaukums un adrese

bakalaura darbu, maģistra darbu vadīšana.

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

2001.-2006.

Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas vadītāja (2001.-2005.),
profesionālās bakalaura studiju programmas ”Tūrisma organizācija un vadība” direktore (2004.-2006.)

Nodaļas attīstības plānošana, darba organizācija, nodaļas budžeta pārraudzība.
Studiju programmas administrēšana, akreditācijas procesa nodrošināšana.
Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats

2010-šobrīd
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes domes priekšsēdētāja

Profesija vai ieņemamais amats

Vidzemes Augstskolas senatore (2001.-2005), Vidzemes Augstskolas senāta sekretāre (2002-2005),
Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece (2002.-2004.)

Laika periods

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

2001.-2005.

Senāta un senāta komisijas sēžu dokumentācijas sagatavošana, senāta dokumentu (t.sk.protokolu)
aprites nodrošinājums.
Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
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Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

Izglītība

1998.-2001.

Vidzemes Augstskolas Studiju informācijas centra vadītāja

Studiju procesa nodrošinājums (nodarbību grafika izveide, studentu sekmju pārraudzība),
iestājpārbaudījumu noteikumu izstrāde, organizēšana, reklāmas par studiju iespējām izstrāde (ViA
dalība izstādē ‘Skola”, informatīvās kampaņas organizēšana), ViA pasākumu (izlaidumu u.c.
organizēšana).
Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Izglītība

1996.-1998.

Direktora vietniece mācību darbā

Mācību procesa organizācija, skolas attīstības plānošana, dalība projektu izstrādē.
Cēsu rajona Liepas pamatskola, Liepa, Rūpnīcas iela 12, LV- 4128

Nozare Izglītības vadība

Laika periods

1990-1998

Profesija vai ieņemamais amats Skolotāja ģeogrāfijā (1990.-1998.) un biznesa ekonomiskajos pamatos (1995-

1997), sportā (1991.-1993.)
Galvenie pienākumi Stundu vadīšana, ārpusstundu orientēšanās sporta pulciņa vadīšana.
Darba vietas nosaukums un adrese Liepas pamatskola, Rūpnīcas 12, LV 4128
Nozare Izglītība
Izglītība

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

01.10.2002-šobrīd
Doktorantūras studijas
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

01.10.1994. līdz 31.05. 1995.

Ģeogrāfijas maģistrs Diploma Nr. 001052

Maģistrantūra
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

01.09.1985. līdz 22.06.1990.

Piešķirtā izglītības dokumenta Ģeogrāfs, pasniedzējs Diploma Nr. 981320
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Prasmes

Dzimtā valoda
Citas valodas

ašnovērtējums

Eiropas līmenis (*)

Pamatstudijas

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte

latviešu
Sapratne

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Runāšana

Monologs

Rakstīšana
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Angļu valoda

Krievu valoda
Sociālās prasmes

C1
C2

(*)

C1
C2

B2

C1

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

B1

B1

C1

C1

Dalība starptautiskos un vietējos projektos, darba grupās, projektu vadīšana.

2007.-2009 UNDP un GEF projekta „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervātā” pētījuma „Ilgtspējīgas attīstības profils Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” un
„Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Ilgtspējīgas attīstības profila indikatoru izvērtējums un analīze”
grupas dalībniece.

2006.gads. ESF Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes reģiona tūrisma nozarē
nodarbinātajiem projekta dalībniece.

2006.gads. INTERREG III B projekta „Vīlandes un Limbažu pārrobežu tūrisma sadarbība dabas
tūrisma un Hanzas savienības ietvaros Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta tūrismu resursu analīzes
un tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas eksperte, Vidzemes Augstskolas pārstāve.
2005.gads. Vidzemes Augstskolas un Vidzemes Attīstības aģentūras projekts “Trīs stīgas” „Tūrisma
sektoru uzņēmēju, pašvaldību tūrisma speciālistu un tūrisma informācijas darbinieku apmācība” –
tūrisma apmācību programmas pasniedzēja.
2004.gads. ES Phare projekta “Baltic Welcome Centers” Cēsu iedzīvotāju un viesu tūrisma
pakalpojumu kvalitātes aptaujas eksperte, Vidzemes Augstskolas pārstāve.

2004.gads –šobrīd UNDP projekta „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervātā” vadības grupas locekle (LR Vides ministrijas rīk.Nr.388, 07.12.2004).
2002.-2003. Leonardo da Vinci programmas (asociācija "Lauku ceļotājs", Vācijas, Spānijas,
Igaunijas lauku tūrisma asociācijas, ViA) projekta „Kvalitāte lauku tūrismā" koordinēšana.

Organizatoriskas prasmes 2009-2010 ViA un ZBR 3.starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences orgkomitejas vadītāja.

2007-2008. ZBR un ViA 2.starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences orgkomitejas locekle.
2005.–2010 Vidzemes Augstskolas TOV nodaļas koordinatore Starptautiskajā Tūrisma un atpūtas
izglītības asociācijā (The Association for Tourism and Leisure Education, ATLAS).
2002.-2005. Vidzemes Augstskolas TOV nodaļas koordinatore K.Barona mobilitātes programmā
2002.-2004. Vidzemes Augstskolas pārstāve Vidzemes Tūrisma asociācijas valdē.

Tehniskas prasmes E -vides Dokoes sistēmas lietotāja.

Datora lietošanas prasmes

Vadītāja apliecība

Papildu informācija

MS Office, Open Office, Internet, Web izstrādes pamati.
B kategorija

Druva-Druvaskalne I., Līviņa A., 2011. Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta ilgtspējīgas attīstības

Publikācijas profila indikatoru izvērtējums un analīze. Ģeogrāfija, Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes Rīga,
Latvijas Universitāte 2011. 84.-86. lpp

Druva-Druvaskalne I., Līviņa A., 2009. Sustainable Development Profile Structure in Biosphere
Reserves. Proceedings of the 2nd North Vidzeme Biosphere Reserve International scientific
Conference of 13 November, 2008, Valmiera, Latvia.

Druva-Druvaskalne I., Līviņa A., 2008. Assesment of environmental aspects in rural tourism in two
areas of the North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia. Proceedings of the 1st North Vidzeme
Biosphere Reserve International scientific Conference of 23 November, 2006, Valmiera, Latvia. ISBN:
978-9984825-32-8, pp.19.-30.
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Druva-Druvaskalne I., Līviņa A., 2007. Culture heritage as part of sustainable tourism: The case of
North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia”. Conference Researching Destination Management,
Policy and Planning: Linking Culture, Heritage and Tourism 24-25 September 2007, Riga, Latvia.
ISBN 978-0-9555017-3-9

Abols I., Druva-Druvaskalne I., Šļara A. 2007. Environmentally protected areas administration
impact on tourism supply. Publication in 47. European Regional science congress, Paris, France,
30.08.2008.
http://sadapt.inapg.inra.fr/cgi-bin/rsa98.pl?conf=ersa2007&type=showabstr&nr=683
Druva-Druvaskalne I., Šļara A., 2007. Lake Burtnieks as destination or part of tourism activities in
Latvia. Proceedings in the 3rd International Lake Tourism Conference Lakes and Reservoirs: A
Sustainable Vision of Tourism, Gyöngyös, Hungary.
Druva –Druvaskalne I. 2007. Tūrisms laukos un aizsargājamās dabas teritorijās: izpratnes un
definīcijas. (Tourism in rural and protected areas: comprehensions and definitions, abstract)
Ģeogrāfija, Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes Rīga, Latvijas Universitāte 2007. 223.-226. lpp
ISBN 9984-802-33-7 (in Latvian).

Druva –Druvaskalne I., Smaļinskis J. 2006. Perspectives of Web page and e-mail usage in rural
tourism accommodation places in the Latvian countryside. Vidzeme Univesity of Applied Science
annual proceedings ”ICTE in Regional Development”. pp. 93.-103. ISBN 9984-633-03-9
Druva -Druvaskalne, Ābols I.,Šļara A. 2006. Latvia Tourism: Decisive Factors and Tourism
Development//Tourism in the New Europe. The Challenges and Opportunities of EU Enlargement.
Ed. Hall D., Smith M., Marciszweska B. –CABI International, pp.170-182 ISBN: 1845931173

Druva-Druvaskalne I., Šļara A. 2006. Tourism challenges in the Baltic States since EU
enlargement. Publication in 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA) in
CD, http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa06/papers/121.pdf. abstract in Book of Abstracts p. 259.
Ābols I., Druva-Druvaskalne I., Šteina M. 2004. Kruīzu tūrisms – ģeogrāfiskā redzesloka
paplašinātājs. (Cruise tourism – enlarger the geographical range of vision, research paper) III.
Latvijas ģeogrāfijas kongress. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās.Rīga, Latvijas Universitāte, 71. 73. lpp (in Latvian).

Buile N., Druva-Druvaskalne I. 2000., 2002. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei. (Geography of
Asia and Europa for 8th class, textbook) Mācību grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 168 lpp. ISBN 998417-849-8 (in Latvian.) , ISBN 9948-22-553-4 (in Russian 2002)

Druva-Druvaskalne I. 1996. Ziemeļvalstis. Lasāmā grāmata ģeogrāfijā. Eksperimentāls mācību
līdzeklis. (Nordic Countries, textbook-geography reader) Rīga, Publisher by Jāņa sēta, 191 lpp. ISBN
9984-07-004-2.

Stipendijas, stažēšanās
•
•
•
•
•
•
•

2008 EEZ finanšu instrumenta Norvēģijas finanšu instrumenta izglītības darbinieku mobilitātes
stipendija dalībai 17. Ziemeļvalstu tūrisma simpozijam Lillehammerē un doktorantu skolai 2329.09.2008, Norvēģijā.
2007. Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas mobilitātes stipendija projektā “Putnu vērošanas kā
tūrisma produkts, kas veicina reģionālo attīstību” Fēru salu Tūrisma padomē.
2006. Socrates/Erasmus docētāju mobilitātes stipendija un stažēšanās Joensu Universitātes
Savonlinnas Tūrisma pētniecības departamentā Somijā.
2002. G.Ekerta stipendija un stažēšanās G.Ekerta Starptautiskajā mācību līdzekļu institūtā
Braunšveigā Vācijā.
1999. Stažēšanās studiju procesa organizēšanā un administrēšanā Lillehammeras Augstskolā
Norvēģijā.
1995. Ziemeļvalstu Kultūras fonda stipendija grāmatas „Ziemeļvalstis” izdošanai.
1995 and 1996 Luda Bērziņa prēmijas (piešķir Latvijas pedagogu un izglītības atbalsta centrs)
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Europass
Curriculum Vitae

Personas dati

Vārds Uzvārds

E-pasts

Pilsonība

Dzimšanas datums
Dzimums

Darba pieredze

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

Inese Ebele

inese.ebele@va.lv

Latvijas

11.08.80

Siev.

No 2006

Tūrisma organizācijas un vadības profesionālās bakalaura programmas direktore

Administratīvais darbs – studiju procesa organizēšana, studiju programmas attīstības plānošana,
sadarbība ar tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmējiem un ekspertiem, absolventiem,
vidusskolu pārstāvjiem, studentiem.
Vidzemes Ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Biznesa vadība/Tūrisms

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

No 2005
lektore

Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs – docēti kursi Cilvēkresursu vadība, Finanšu vadības pamati,
Tūrisma produktu veicināšana, Reklāma, Mārketings u.c.
Maģistratūras programmā Tūrisma stratēģiskā vadība – kurss Cilvēkresursu vadība un analīze.
Vadītie studentu pētnieciskie darbi guvuši godalgotas vietas dažādos konkursos, piemēram,
OpenMind. Studenti sagatavoti dalībai Latvijas augstskolu olimpiādē Personāla vadība
organizācijā, ieguvuši 2.vietu.
Vidzemes Ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Biznesa vadība/Tūrisms
No 2004 -2006

izglītības metodiķe

Projektu vadība un sadarbības tīkla veidošana

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

Nozare Psiholoģija
Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

No 2004 - 2005
vieslektore

Lekciju pasniegšana kursā Cilvēkresursu vadība

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Biznesa vadība/Tūrisms
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Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

2005

projektu vadītāja

Absolventu projekta vadītāja, dalība citos mārketinga un sabiedrisko attiecību projektos, raksti
žurnālam „B formāts”
Biznesa augstskola „Turība”, Attīstības daļa, Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, Latvija

Mārketings
2003

prakse

Fonda darbības finanšu analīzes veikšana

Latvijas Dabas fonds, Raiņa bulv. 31-6, Rīga, LV – 1050, Latvija

Finanses

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

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

Psiholoģija
2001

prakse

informatīvo materiālu sagatavošana, labdarības akcijas organizēšana un koordinēšana
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

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods

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

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

2003-2005
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Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods

SOCIĀLO ZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDS VADĪBZINĀTNĒ
Maģistratūra. Tirgvedības pētīšana.
Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Tirgvedības un kvalitātes vadības institūts

1998-2003

Piešķirtā izglītības dokumenta AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS- EKONOMISTA-FINANŠU MENEDŽERA
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija KVALIFIKĀCIJA
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods

Finanšu vadība
LATVIJAS UNIVERSITĀTE EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE FINANŠU INSTITŪTS
1998-2002

Piešķirtā izglītības dokumenta AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS - SABIEDRISKO ATTIECĪBU
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJA

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Prasmes

Dzimtā valoda

Sabiedriskās attiecības, Biznesa vadība

Vidzemes Augstskola Komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodaļa

latviešu

Citas valodas

Sapatne

Pašnovērtējums

Eiropas līmenis (*)

Klausīšanās

Angļu valoda

Krievu valoda
Vācu valoda

Sociālās prasmes

Organizatoriskas prasmes

Datora lietošanas prasmes

Vadītāja apliecība

C2

C2

C1

C1

B2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

(*)

B2
A1

B1
A1

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Monologs

Rakstīšana

Dialogs

B2

Franču valoda

Runāšana

Lasīšana

A2
A1

A2
A1

Dalība starptautiskos projektos, projektu vadīšana.
Aktīva sadarbība ar tūrisma un viesmīlības nozares profesionālajām asociācijām, uzņēmējiem,
nozares ekspertiem gan Latvijā, gan citur pasaulē.
Pasniedzēja darbs. Studentu zinātnisko darbu vadīšana, piedalīšanās bakalaura darbu, gada
projektu, vidusskolēnu pētniecisko darbu aizstāvēšanas komisijās.

No 2010.gada Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgā
2006-2008 Vidzemes Augstskolas Revīzijas komisijas locekle
2006-2008 Mārupītes Valdorfa bērnudārza atbalsta biedrība padomes locekle
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.
MS Office, Open Office, Internet, SPSS
AV 57568, B kateogorija
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Papildu informācija 1. 2005.gads ESF projekts „Psiholoģiskās konsultēšanas prakse RPIVA augstākās profesionālās

izglītības programmā „Psihologa asistents””
2. 2006.gads Limbažu pilsētas domes un Baltijas Jūras reģiona INTERREG III B projekts „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”
10. 2009.gada marts LU konference uzstāšanās ar ziņojumu „Tūrisma uzņēmumu vadības
aktualitātes”
11. No 2010.gada Dalība doktorantūras skolā „Valsts tautsaimniecības starptautiskās
konkurētspējas nodrošināšana”
12. 2010.gada 4.februārī Ziņojums „Ilgtspējīgas saimniekošanas izmantošanas iespējas interneta
mārketinga komunikācijā viesnīcas konkurences pārākuma veidošanai" LU 68.konferencē,
apakšsekcijā Mūsdienu menedžamenta problēmas un risinājumi.
13. 2010.gada jūnijs dalība kursos „Inovatīvās tehnoloģijas un metodes e-mācību kursu
sagatavošanā un vadīšanā 2.modulī E-mācību kursu izstrādes un vadības metodika” Vidzemes
Augstskolā
14. 2010.gada 26.maijā dalība seminārā „Research Methods”, seminārā uzstājas Dr. Tim Knowles,
Mančesteras Metropolitena Universitāte (Lielbritānija)
15. 2010.gada 29.aprīlī dalība teorētiskajā seminārā – lasījumā „Aptaujas Internetā: priekšrocības,
ierobežojumi un problēmas”, uzstājas Dr.oec.Iluta Skrūzkalne, GfK Baltic valdes priekšsēdētāja un
direktore (Pasākums organizēts sadarbībā ar Doktorantūras skolu „Baltijas jūras reģiona valstu
integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un Latvijas Statistiķu asociāciju)
16. 2010.gada 8.aprīlī dalība lekcijā-seminā „Theory of Science: Different approaches to Doctoral
Research” seminārā uzstājas: Prof. Per Lind Gotlandes Universitāte (Zviedrija)
17. 2010.gada aprīlis – jūnijs angļu valodas kursi „Berlitz” valodu mācību centrā

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

21. 2011.gada 8.-13.maijs Erasmus mobilitāte Somija, Austrumsomijas Universitāte; studentu
mācību ekskursijas vadīšana Nordplus projekta ietavaros.

2011.gada 15.jūnijā.

I.Ebele
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati

Uzvārds / Vārds Grīnfelde Ilze
E-pasts Ilze.grinfelde@va.lv
Pilsonība

Dzimšanas datums
Dzimums

Latvijas

30/11/1978
Sieviete

Darba pieredze

Laika periods 2001. gada novembris līdz šim laikam

Profesija vai ieņemamais amats Lektore, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte (2001. g. septembris – 2003. oktobris –
viesasistente; 2005.gada novembris – 2007.gada decembris: Senāta priekšsēdētāja vietniece,
senatore, Satversmes sapulces locekle, Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece; 2008. gada
jūnijs līdz 2010: Satversmes sapulces locekle, senatore, FInanšu, budžeta un stratēģijas komisijas
vadītāja)

Galvenie pienākumi Lekciju sagatavošana un vadīšana kursos: Tūrisma Projektu vadība, Aktīvais Tūrisms

Darba vietas nosaukums un adrese

un tā vadība, Lauku tūrisms (latv.val.) Baltic Tourism Product, Introduction in Latvian
Entrepreneurship, Project Management, Rural tourism. Small and Meduim scale Event
management (angļu val.)
Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera

Augstākā izglītība
Laika periods 2001.gada janvāris līdz šim laikam
Nozare

Profesija vai ieņemamais amats

Projektu vadītāja, Organizāciju un uzņēmumu attīstības un komandas veidošanas programmu
vadītāja

Galvenie pienākumi Lielo, korporatīvo un starptautisko projektu vadīšana, uzņēmuma attīstība un

Darba vietas nosaukums un adrese

mārketings; Organizāciju un uzņēmumu attīstības un komandas veidošanas
programmu vadīšana, konsultācijas organizāciju attīstībā (personāla vadība, ,
komandas veidošanas produkta attīstība
SIA “Eži Pasākumu aģentūra”, Kr. Valdemāra iela 1, Valmiera

Aktīvais tūrisms, Konsultācijas un apmācība, Projektu vadība
Laika periods 2001. g. septembris līdz 2009. gada jūnijs
Nozare

Profesija vai ieņemamais amats

Vieslektore

Galvenie pienākumi Lekciju sagatavošana un vadīšana kursos: Maršrutu izstrāde, Tūrisma

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

uzņēmējdarbības pamati, Projektu menedžments
Latvijas Kultūras koledža, Bruņinieku iela 57, Rīga

Augstākā izglītība
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Izglītība
Laika periods 2001. – 2003.

Piešķirtā izglītības dokumenta Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā (Mg.soc.sc)(Diploms)
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Publiskās tiesības, Politiskās sistēmas, Makroekonomika, Pašvaldību teorija, Valsts pārvalde, Ētika,
Socioekonomiskā prognozēšana, Projektu vadība, Organizāciju vadības teorija, Budžets un Finanses

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Vadībzinātņu fakultāte, Sabiedrības vadības katedra
Laika periods 1997. – 2001.

Piešķirtā izglītības dokumenta Augstākā profesionālā izglītība (tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja augstākā
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija profesionālā kvalifikācija) (Diploms)

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās Tūrisma noteicošie faktori, Tūrisma reģionālā plānošana, Lauku tūrisms, Viesmīlība, Tūrisma produkts,
profesionālās prasmes Mārketings, Tūrisma statistika un metodoloģija, Tūrisma projektu vadība, Finanšu un vadības
grāmatvedība, Sustainable Tourism Management and Ecotourism (kurss apgūts: Vidusszviedrijas
Universitātē (Mitthogskolan))

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Papildus izglītība

Vidzemes Augstskola, Tūrisma organizācija un vadība

Laika periods 2006. gada novembris

Piešķirtā izglītības dokumenta Starptautiskā “Train the Trainer programma” pieredzes izglītības programmu vadīšanā (Sertifikāts)
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un veids Outward Bound, Pieredzes izglītības organizācija
Laika periods 2006. gada marts

Piešķirtā izglītības dokumenta Pārdotprasmes kursi 1. un 2. līmenis
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un veids Nordic Training international, Apmācību uzņēmums

Dzimtā valoda

Citas valodas
Pašnovērtējums

Eiropas līmenis (*)

Latviešu

Angļu, krievu, spāņu, vācu
Sapratne
Klausīšanās

Angļu valoda

Krievu valoda
Spāņu valoda
Vācu valoda
Sociālās prasmes
Organizatoriskas prasmes
Tehniskas prasmes
Datora lietošanas prasmes

C1
C1

B2
B1

(*)

Lasīšana

Dialogs

C1

B2

C1

B2
B1

Runāšana

C1

B2
A2

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Monologs

Rakstīšana

C1

B2

B2

B2

B2

A2

B2

A2

Prasme kontaktēties ar cilvēkiem, vadīt grupu un strādāt grupā
Pieredze projektu vadīšanā, Komandas darba vadīšanā
Āra dzīves (outdoor) tehniku pārvaldīšana
MS Word, Powerpoint, MS Excel, SPSS, Dreamweaver, HTML, LINUX,
GIMP, Corel Draw, MS Visio, MS Project
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Vadītāja apliecība

Papildu informācija
(Publikācijas, piemēram)

B kategorijas autovadītāja apliecība

Kopš 2005. gada ik gadus izstrādātas un realizētas (vadītas) vismaz 10
organizācijas attīstības un komandas veidošanas programmas Latvijas un
ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kā piemēram: 2009. gadā: Stora Enso
Packaging, Neste Latvija, Goodyear, 2008. gadā StatoilHydro Solar and Geothermal
energy research group (Norvēģija), Swedbank, Britu vēstniecība, Valsts Izglītības
attīstības aģentūra, SEB banka, Lattelecom tīkla informācijas daļa, Schneider Electric,
TV3, Lindex, 2007.gadā: Statoil Latvija, Kesko Agro, Dabas aizsardzības pārvalde,
Price Waterhouse Coopers, SEB banka, Swedbank, Pfizer, 2006. gadā Lattelecom
Technology valde, Hipolīzings, DnB Nord banka, a/s Hansabanka, a/s Balta u.c.

Organizatoriskā pieredze un dalība starptautiskos projektos
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2001
2002
2003
2003-2004
2003 - 2005

2005
2006

2007

2007

2007 - 2010

2008
2009

Velovasara Vidzemē

Vadītāja

Velovasara Vidzemē

Vadītāja

High Quality Tourism 2 (Cēsu pilsētas dome)

Eksperte

Vienota izpratne par lauku tūrisma kvalitāti Eiropā (Latvijas lauku tūrisma
asociācija Lauku ceļotājs)

Eksperte

“E-trainer”, e-vides kursa „Basics of Bussiness” izstrāde (EU
Interreg III A Southern Finland Coastal Zone programme)
(Porvoo koledža)

Eksperte

“Trīs stīgas Vidzemē” (Phare)

Lektore

“LIMBAŽU PILSĒTAS UN LIMBAŽU PAGASTA TŪRISMA
RESURSU ANALĪZE UN TŪRISMA ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA” (INTERREG III B projekta „Vīlandes un
Limbažu pārrobežu tūrisma sadarbība dabas tūrisma un
Hanzas savienības ietvaros”)

Eksperte

"Jauna tūrisma galamērķa radīšana, apvienojot Latgales un
Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu" (Creating
New Tourist Destination By Joining Two Border Regions in
Latgale-Rytu Aukstaitija) (INTERREG IIIA projekta SII-050)

Eksperte

„S3 Stratēģiskās sacensības uzņēmumiem”

Projekta koordinatore,
projekta vadītāja
asistente

Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes reģiona
tūrisma nozarē nodarbinātajiem, e-vides kursu Lauku tūrisms
un Projektu vadība izstrāde un vadīšana (ESF, Id.Nr.
VPD1/ESF/PIAA/05/ APK/3.2.4.2./ 0065/0122)

„Darbosimies kopā”, (Biedrība „Ziemeļgauja”, ĪUMSIL, NR. 0902, 2/2007-19)
Saulkrastu pilsētas un lauku teritorijas uzņēmēju apmācība
tūrisma maršrutu veidošanā

Lektore

Lektore
Lektore

Kuresaare International Summer University (e-vides kursa
Recreation and Rural adventure izstrāde, lekciju vadīšana)

Lektore

2009

"Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģijas centra izveide", proj.nr.LV0043
(Vidzemes Augstskola)

Lektore

2009-2011

Go cycling through Vidzeme and Southern Estonia”/ ViSoEst by bike (Tour
de LatEst) (Project No.EU30103)(Vidzemes Tūrisma asociācija)

Lektore, eksperte

2009
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2010

2011

BISS Erasmus IP "Environment Awareness. Communication.
Interpretation." (līdz 1.03.2010)

Projekta satura vadītāja

The Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast (Cult
Identity) (Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007 – 2013.)

Eksperte

Publikācijas

Pilskalnu iesaistīšana tūrismā.Beverīnas piemērs. 2001., Grīnfelde I., Padoma I., Zinātniski praktiskās konferences „Es meklēju Beverīnu”
(29.09.2001.) tēzes

Tūrisma maršrutu veidošana 2010., (līdzautore) red. Kalnačs J., Klepers A., TVVF, Vidzemes Augstskola, ISBN
9984633144.

Velotūrisma praktiķa un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata 2011., Grīnfelde I., Klepers A., Smaļinskis J., Petkēvica A., Vidzemes Tūrisma
Asociācija
Viesmīlības rokasgrāmata 2010., (līdzautore), Tūrisma attīstības valsts aģentūra, http://tava.gov.lv/sites/tava.gov.lv/files/e-kratuve/tavapublikacijas/tava-publikacijas-2010/pdfs/Viesmilibas_rokasgramata_2010.pdf
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati

Uzvārds / Vārds

E-pasts

Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

Jānis Kalnačs

Janis.Kalnacs@va.lv
Latvijas
09.03.1956.
Vīrietis

Darba pieredze
Lia

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

No 1997.g.

Tūrisma un viesmīlības fakultātes dekāns no 2008.g.., Tūrisma organizācijas un nodaļas vadītājs no
2006.g. līdz 2008.g.
Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas profesors no 2007.g., asociētais profesors no 2004.g.līdz
2007. g. , docents no 2001.g. līdz 2003.g., lektors no 1996.līdz 2001.g.
Administratīvais darbs saistīts ar Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas darba organizēšanu,
Pasniedzēja darbs ar studiju kursu vadīšanu un studentu pētniecisko darbu vadību.
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

1994.-2008.

Valmieras rajona galvenais inspektors

Kultūras pieminekļu aizsardzības darba veikšana Valmieras rajona

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, M.Pils iela 17/19/21 LV-1050
Kultūras mantojuma aizsardzība

1992.-1998.
Skolotājs

Sagatavot kursu un pasniegt to

Valmieras mākslas vidusskola, V.Baloža 5, Valmiera
Mākslas vēsture

1980.-1995.
Skolotājs

Sagatavot kursu un pasniegt to

Valmieras mākslas vidusskola, V.Baloža 5, Valmiera
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Nozare
Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Mākslas vēsture
1993-1995

kultūras pieminekļu aizsardzības sektora vadītājs

Kultūras pieminekļu aizsardzības darba veikšana Valmieras rajonā
Valmieras novadpētniecības muzejs

Kultūras mantojuma aizsardzība

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

1998-2002

Mākslas doktora grāds 2002.gads. Doktora diploms H-D Nr.00050.

Doktorantūra
Latvijas mākslas akadēmija

1993

Mākslas Maģistra grāds

Latvijas Mākslas akadēmija

1974-1975

Filologs/ Latviešu valodas un literatūras skolotājs

Atbilstoši kursa programmai
Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas

Pašnovērtējums

Sapratne

Angļu valoda
Krievu valoda

B2

Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Sociālās prasmes

(*)

B2

Lasīšana
B2
B2

Runāšana
Dialogs
B2
B2

Monologs
B2
B2

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Rakstīšana
B1
B2

Dalība ATLAS 2006.-2008. gada Kultūras tūrisma pētījumā
Dalība Valsts kultūras fonda Kultūras mantojuma padomē 2006.-2008.
Cēsu pilsmuižas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs no 2008. gada.
Vidzemes augstskolas senators no 2008.gada
Dalība Valmieras pilsētvides padomē no 2008.gada.
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Dalība zinātniskās konferences
Datora lietošanas prasmes

Citas prasmes
Vadītāja apliecība

No 1991.-2008.gadam vairāk nekā 20 konferencēs – Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā,
Norvēģijā, Kanādā, Čehijā, Portugālē, Lielbritānijā.
MS Office, Open Office, Internet

Basketbols
B kategorija
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Papildu informācija
Publikācijas

Minētas tikai nozīmīgākās

Monogrāfijas
2010 g.
2005.g.
1993.g.

Valmieras rajona sakrālais arhitektūras un mākslas mantojums. Tulkojums angliski
The Heritage of Religious Architecture and Art in Valmiera District. Rīga,
Neputns.
Tēlotājas mākslas dzīve nacistu okupētajā Latvijā. 1941.-1945.” Rīga, Neputns.
“…arī sapņu zīmētājs (Kārlis Padegs)” Rīga, Liesma.

Citas nozīmīgākās zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas rakstu krājumos un žurnālos
2010.g.
2009.g.
2008.g.

2006.g.

2005.g.
2003.g.
2002.g.
2001.g.
1997.g.
1990.g.

2010.g.
2007.g.

Cultural Tourism in Latvia. Problems and decisions. Krājumā Destinations Revisited.
Proceedings of the ATLAS conference Viana do Castello, Portugal, 2007. Part 3.
Cultures and Cities. ATLAS, Amhen, 2010.
Vairāki raksti grāmatā ”Latvia med Knut Hamsun og Kārlis Padegs. (Latvija ar
Knutu Hamsunu un Kārli Padegu), kas sastādīta kopīgi ar Hēgi Bomanu
Grundešoni (Grundekjøn). Oslo, Hebo.
Mērija Grīnberga Junior’s Journey with Latvian Museum and Archive Collection
(October 1944-February 1946). Restitution of Confiscated Art Works – Wish or
Reality. Documentation, identification and restitution of cultural property of the
victims of World War II. Proceedings of the international academic conference held
in Liberec on 24-26 October, 2007. Prague, Documentation Centre for Property
Transfers of the Cultural Assets of WW II Victims, Institute of Contemporary History,
Czech Academy if Sciences, Tilia Publishers. 2008.pp. 34-42. ISBN 978-80-7285100-3 (English edition); Cesta Meriji Grinbergaové ml. se sbirkami lotyšskych muzei
a archivů, rijen 1944 – únor 1946. Restituce zkonfiskovný umeleckých přeůdmĕtů.
Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obĕtíII
svĕtovĕ války. Příspĕvky z mezinárodní konference v Liberci (24.-26.října 2007)
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturnich statků obĕtí II. Svĕtové
války při Ústavu pro soudobé dĕjiny Akademie věd České republiky, v.v.i.
Nakladatelství Tilia, Praha 2008. 35.-43. ISBN 978-80-7285-099-0 (Czech edition).
Raksts Ģederta Eliasa ievadi grāmatām “Franču jaunlaiku glezniecība” un “Latvijas
PSR Mākslas akadēmijas 20 gadi” (Iespiests teksts un tā ietekme uz Mākslas
akadēmijas pasniedzēja likteni okupācijas varu maiņā)”. Krājumā “Māksla un
politiskie konteksti”. Rīga, Neputns.
“Tā kā neesmu bibliotekāre”. Latvijas kultūras nosargātās vērtības un Mērijas
Grīnbergas, jaunākās, mūžs . “Mākslas vēsture un teorija”. 2006.6.-7.
Ne tikai 1905.gads. Padomju un nacistu okupācijas varu un to maiņas laikā
iznīcinātie un zudušie mākslas darbi. žurnālā Latvijas Universitāte. Latvijas
vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. 2005. nr.4
Piebalgas mākslas muzejs un tā kolekcijas liktenis. Krājumā Latvijas mākslas
tuvplānos. Rīga, Neputns.
The Baltic Countries under Occupation, Soviet and Nazi Rule. Acta Universitatis
Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia. 23. Stockholm
Landscape as an Indicator of Art Life in Latvia During Period of Nazi Occupation.
Grāmatā:Place and Location II. Estonian Academy of Arts Proceedings. Tallinn
Wall and ceiling paintings in the churches of Latvia. Discoveries, losses and
conservation. Grāmatā: Conservation of Mural Paintings. National Heritage Board.
(Zviedrija).
“Kārļa Padega darbu katalogs” Sorosa fonds-Latvija (sastādītājs, ievada autors).
“Wegbereiter der Groteske in der Lettischen Kunst”. Izstādes “Negaidītā tikšanās.
Latviešu avangards 1910-1935” katalogā. Wienand Verlag (Vācija).
Zinātniskais redaktors

Tūrisma maršrutu veidošana. (kopīgi ar Andri Kleperu). Valmiera, Vidzmes
Augstskola.
B.Makkerčers un H.du Krosa. Kultūras tūrisms – tūrisma un kultūras mantojuma
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partnerība. Rīga. Neputns.
Zinātniskais koordinators

Organizatoriskā pieredze un
dalība starptautiskos
projektos

Apbalvojumi

Vidzemes augstskolas Satversmes loceklis un vairākkārtējs Senāta senators
Starptautiskās konferences “Vidzeme. Baznīca. Sabiedrība”. Organizācijas komitejas loceklis .
Valmierā. 2007
Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma padomes eksperts (No 2006.gada –2008.gadam)
ATLAS kultūras tūrisma pētījumu grupas dalībnieks No 2006.gada
6. Baltijas pētījumu Eiropā konferences Eiropā “Evolūcija un revolūcija Baltijas valstu ceļš
organizācijas komitejas loceklis, kultūras un mākslas sekcijas vadītājs. Valmierā. 2005.
Valmieras pilsētas domes vizuālā noformējuma padomes priekšsēdētājs. 1998.-2006.
Valmieras pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs 1994.-1997.
2004.g.
2005.g.
2006.g.

„Kultūras mantojuma Gada balva 2003” par Piebalgas mākslas muzeja bijušās
Piebalgas muzeja vērtību izpētē un tā vēstures izzināšanā.
Spīdolas balva humanitārajās zinātnēs par monogrāfiju „Tēlotājas mākslas dzīve
nacistiskās Vācija okupētajā Latvijā 1941.-1945.gads.”
Laikraksta „Diena” kultūras balva par monogrāfiju „Tēlotājas mākslas dzīve
nacistiskās Vācija okupētajā Latvijā 1941.-1945.gads.”

2011.gada 26.jūnijs.
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Europass
Curriculum Vitae
Uzvārds / Vārds
E-pasts
Pilsonība

Igors Klapenkovs
igors.klapenkovs@va.lv
Latvijas

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi

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

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

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

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

2008 – pašreiz
Investīciju un finanšu departamenta vadītājs. ERAF projekta vadītājs.
Atbildība par ES struktūrfondu u.c. fondu piesaisti un projektu vadīšanu, departamenta
vadīšanu. Projekta vadītājs ERAF projektam moderna inženierzinātņu studiju kompleksa
būvniecībai un tehnoloģiskai aprīkošanai Vidzemes Augstskolā (kopš 2008.g.). Stratēģiskās
attīstības prorektora p.i. 2008-2009.g.
Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201.

Projektu vadīšana, ES struktūrfondi, augstākā izglītība.
2005 – pašreiz
Vieslektors, Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis.
Vieslektors maģistra programmā „Tūrisma stratēģiskā vadība”, bakalaura programmā
„Tūrisma organizācija un vadība” un bakalaura programmā „Biznesa vadība”, kursi
„Darījumu tūrisms”, „Konferenču organizācija un vadība”, „Inovācijas darījumu tūrismā”,
„Projektu vadīšana”. Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (līdz 2008.g.).
Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201.

Darījumu tūrisms, projektu vadīšana, augstākā izglītība.
2002 – pašreiz
Konsultants, pētnieks.
Konsultācijas un līgumdarbi par pētījumu, stratēģisku un analītisku dokumentu izstrādi,
projektu novērtēšanu. Lekciju un apmācību semināru vadīšana. Semināru un konferenču
organizēšana un moderēšana. Projektu izstrāde un projektu vadība. Nozīmīgi klienti:
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Rīgas reģiona attīstības aģentūra,
Vidzemes plānošanas reģions, Mājokļu aģentūra, NK konsultāciju birojs, UNESCO Latvija.
Līgumdarbi klientu uzdevumā.

Biznesa konsultācijas, pētniecība, projektu vadīšana, projektu vērtēšana.
2009 – 2011
Pētnieks un reģionālais koordinētājs.
Līdzdalība rīcībpētījumā un publikācijas izstrādē par zināšanu pārnesi reģionālo augstskolu
un to sociālo partneru mijiedarbē projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionu
attīstības veicināšanai” ietvaros. Projekta aktivitāšu koordinēšana Vidzemē.
Latvijas Universitāte, Sociālo un politisko pētījumu institūts
Lomonosova iela 1, Rīga LV-1019

Pētniecība, zināšanu pārnese, projektu vadīšana, augstākā izglītība.
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Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi

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

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

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

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

2002 – 2007
Direktors, attīstības direktors.
Rīgas mārketinga organizācijas izveide un darbības nodrošināšana, vadošo Latvijas
darījumu tūrisma un konferenču nozares uzņēmumu, Rīgas pilsētas pašvaldības un
Ekonomikas ministrijas finansējuma piesaiste Rīgas mārketingam darījumu tūrisma jomā.
Rīgas kongresu birojs – „Iedvesmas Rīga”
Kr.Barona 13/15-40, Rīga LV-1011

Darījumu tūrisms, pilsētu mārketings. Stratēģiskā vadība.
1998 – 2002
Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas direktors
ASV valdības un Atvērtās sabiedrības institūta kopīgi finansēta Baltijas – Amerikas
Partnerattiecību Fonda programmas vadīšana Latvijā. Programmas stratēģijas izstrāde un
fonda finansējuma piesaiste. Projektu pieteikumu vērtēšana. Ekspertu komisijas darba
nodrošināšana. Projektu vadīšana, īstenojamo projektu pārraudzība.
Sorosa fonds – Latvija, Baltijas – Amerikas partnerattiecību programma.
Alberta iela 13, Rīga LV-1010.

Ārvalstu finanšu palīdzība. Projektu vadīšana. Stratēģiskā vadība.

1994 – 1998
Direktors, augstskolas izveides projekta vadītājs.
Vidzemes Augstskolas izveides projekta vadīšana. Stratēģijas izstrāde, stratēģiskā vadīšana.
Finansējuma piesaiste. Partnerību veidošana Latvijā un Ziemeļvalstīs. Personāla atlase,
studiju programmu izstrādes procesa nodrošināšana, ēku rekonstrukcijas un tehnoloģiju,
aprīkojuma nodrošināšana. Mārketinga, studiju uzņemšanas procesa organizēšana.
Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera LV-4201.

Projektu vadīšana. Stratēģiskā vadība. Ārvalstu finanšu palīdzība. Augstākā izglītība.

1993 – 1995
Projektu koordinētājs, grāmatvedis.
Ar konferenču un pasākumu organizēšanu, ar izglītības un mobilitātes programmu, ar
izglītojošu braucienu organizēšanu saistītu projektu koordinēšana Latvijas un Ziemeļvalstu
sadarbības kontekstā.
Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojs Rīgā
Basteja bulvāris 14, Rīgā LV-1050
Projektu koordinēšana. Finanšu grāmatvedība.

Izglītība
Laika periods

2010 – pašreiz

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Doktora studijas un promocijas darba izstrāde biznesa vadībā.

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Banku Augstskola.

Laika periods

2005 – 2008
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Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.
Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija.

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Latvijas Universitāte.

Laika periods

1994

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Starptautiskās politikas, Norvēģijas iekšpolitikas un Norvēģijas vēstures kursu apguves
sertifikāts.

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Oslo Universitāte

Laika periods

1990 – 1995

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Bakalaura grāds biznesa vadībā.

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Latvijas Universitāte.

Papildus izglītība
Laika periods

2010 – 2011

Izglītības dokumenta nosauk.
Piešķirtā kvalifikācija

„Pētniecības metodes”, semināru cikls. Sertifikāts.

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Latvijas Universitāte, Sociālo un politisko pētījumu institūts.

Laika periods

2008
Izglītības dokumenta nosauk. „Cilvēku vadības un motivācijas prasmes”, apmācību seminārs. Sertifikāts.
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Aktīvā tūrisma centrs „Eži”

Laika periods

2007
Izglītības dokumenta nosauk. „Projektu vadīšana”, apmācību seminārs. Sertifikāts.
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Komercizglītības centrs, SIA

Laika periods

2007
Izglītības dokumenta nosauk. „Stratēģija un taktika. Spēļu teorija”, apmācību seminārs. Sertifikāts.
Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums
un veids
Laika periods

Triviums apmācība
2007

Izglītības dokumenta nosauk.
Piešķirtā kvalifikācija

Komandas veidošana. Organizāciju stratēģija. Stratēģiskā vadīšana. Apmācību semināru
cikls, sertifikāts.

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Spring Valley, Organizācijas attīstības centrs.

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapatne

Runāšana

Rakstīšana
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Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Angļu valoda

C2 Augstākais līm. C2 Augstākais līm. C2 Augstākais līm. C2 Augstākais līm. C2 Augstākais līm.

Krievu valoda

C2 Augstākais līm. C2 Augstākais līm. C2 Augstākais līm. C2 Augstākais līm. C1 Augstākais līm.

Norvēģu valoda

B2

Vidējais līm. B2 Vidējais līm. B2 Vidējais līm. B2 Vidējais līm.

B2 Vidējais līm.

Zviedru valoda
Vācu valoda

B2

Vidējais līm. B2 Vidējais līm. B2 Vidējais līm. B1 Vidējais līm.

B1 Vidējais līm.

B1

Vidējais līm. B1 Vidējais līm. B1 Vidējais līm. A2

A2

(*)

Sociālās prasmes

Pamata līm.

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Ilggadēja pieredze darbā starptautiskā vidē.
Labas saskarsmes prasmes.
Labas spējas strādāt komandā.

Organizatoriskas prasmes

Ilggadēja pieredze projektu vadīšanā, projektu komandas vadīšanā.
Ilggadēja pieredze vadītāja darbā.
Pieredze semināru, konferenču un pasākumu organizēšanā.

Tehniskas prasmes

Projektu vadīšana, t.sk. infrastruktūras attīstības projektu vadīšana.
Projektu pieteikumu vērtēšana un projektu īstenošanas izvērtēšana.
Organizāciju vadīšana.
Stratēģiskā plānošana.
Konferenču un darījumu braucienu joma.
Pilsētu un reģionu mārketings.

Datora lietošanas prasmes

Pamata līm.

Labas Microsoft Office prasmes: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher.
Labas prasmes darbā ar projektu vadīšanas, procesu organizēšanas, lēmumu koku u.tml.
programmatūru.
Labas prasmes komunikācijas rīku izmantošanā, t.sk. e-pasts, sociālie tīkli, mobilās ierīces.

Klapenkovs I., raksts „Vidzemes Augstskolas loma, ietekme un sadarbība reģionā”, grāmatā
Publikācijas „Augstskolas
reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe”, ISBN 97809984-808-90-1, 2011.g.
Klapenkovs I., Klepers A., referāts „Innovation and Knowledge Transfer: the Regional
University and the Business” zinātniskā konferencē „Business Tourism Education and
Research in Times of Change”, Estoril, Portugāle, 2010.g.
Klepers A., Klapenkovs I., referāts „Eclipse of Soviet Mass Tourism Flows. Towards a New
Niche Tourism Perspective.” zinātniskā konferencē „Mass Tourism vs. Niche Tourism”,
Limassol, Kipra, 2010.g.
Klapenkovs I., referāts „Starptautisko kongresu un darījumu pasākumu tirgus analīze un
ilgtermiņa galamērķa mārketinga stratēģija Rīgas kongresu birojā”, Latvijas Universitātes
67. zinātniskās konferences sekcijā „Ilgtspējīga tūrisma loma ekonomikas pārmaiņu
procesos”, Rīga, 2009.g.
Klapenkovs I., referāts „Kongresu un darījumu pasākumu attīstības perspektīvas Latvijā”
konferencē „Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas konference”, Rīga, 2007.g.
Klapenkovs I., referāts „MICE industry in Latvia: Meetings, Incentives, Conferences,
Exhibitions” konferencē „European Union of Tourist Officers conference „Creating and
Reviving Sustainable Destinations”, Rīga, 2007.g.
Klapenkovs I., referāts „Urban Marketing: Objectives And Strategies to Advance Visibility
and Attraction of Tourists and Conventions to Riga” starptautiskā konferencē „Modern
City”, Rīga, 2002.gads.
Klapenkovs I., Leat D., raksts „Case Studies Of Organizations Supporting Community
Foundations: The Baltic-American Partnership Program. The feasibility of introducing the
community foundation model to Latvia” grāmatā „Philantropy in a Global Community.
Case Studies of Organizations Supporting Community Foundations”, Council of
Foundations and Community Foundations of Canada, 2002.g.
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Organizatoriskā pieredze Vadošā darba pieredze un organizatoriskā darba pieredze kopš 1995.gada.
un dalība starptautiskos
projektos
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Europass
Curriculum Vitae
Uzvārds / Vārds
E-pasts
Pilsonība

Agita Līviņa (bij. Šļara)
Agita.Livina@va.lv
Latvijas

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese

No 2001
Akadēmiskā prorektore (2005.g.-2011.g. maijs), maģistra studiju programmas direktore
(2004.g.līdz 2007.g.), asoc. profesore (kopš 2007.g.) Tūrisma un viesmīlības vadības
fakultātē
Docente no 2004-2007; Lektore no 2001-2003
Administratīvais darbs saistīts ar studiju un zinātniskā darba organizāciju augstskolā.
Akadēmiskais un zinātniskais darbs: studiju kursu vadīšana Tūrisma organizācija un vadības
bakalaura 3., 4kursa studentiem, Biznesa vadības 3. vai 4. kursa studentiem un Tūrisma
stratēģiskās vadības, Sociotehnisku sistēmu modelēšanas un Biznesa vides vadības
maģistrantiem, studentu pētniecisko darbu vadība un zinātniskie pētījumi par ilgtspējīgu
attīstību, teritorijas attīstību un vietas mārketingu, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

Nozare Tūrisma organizācija un vadība, reģionālā ekonomika un reģionālā plānošana,

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

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

Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi

1998-2003
Direktore, konsultante
Pašvaldību plānošanas dokumentu izstrāde, administratīvi teritoriālās reformas izpēte,
uzņēmuma vadība
SIA “Reģionālie projekti”, Matīsa 49-2a, Rīga

Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana
1998
konsultante
Mērķprogrammu sagatavošana, darbs ar NVO sektoru
Sabiedriska organizācija “Latgales attīstības padome”, Rēzekne, Latvija

Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana
No 1995 – 1998
Referente, vecākā referente
Darbs ar ES integrācijas procesiem, reģionālās politikas plānošanas dokumentu izstrāde,
pirmsstrukturālo fondu sagatavošanās darbs, sadarbība ar Rietumeiropas valstīm reģionālās
attīstības jautājumos
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Darba vietas nosaukums un
adrese

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības departaments,
Rīga Peldu iela 25

Nozare Reģionālā attīstība
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese

1994
Ģeogrāfijas skolotāja
Stundu pasniegšana pasaules ekonomiskajā ģeogrāfijā, Latvijas ģeogrāfijā, Rīga
Rīgas 6. vidusskola

Nozare ģeogrāfija

Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats

1993-1995
tulks

Galvenie pienākumi Dokumentu sagatavošana juridiskam biļetenam, datu vākšana, tehniskais darbs
Darba vietas nosaukums un LR Augstākā tiesa, Civillietu kolēģija, Rīga
adrese

Izglītība
Laika periods

1999-2005

Piešķirtā izglītības dokumenta Doktora grāds ekonomikā. Diploms D Nr.0012
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
un veids
Laika periods

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte
1995-1997

Piešķirtā izglītības dokumenta Maģistra grāds ģeogrāfijā. Diploms Nr. 002538
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
un veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
1991-1995
Diploms nr. 002214
Bakalaura grāds vides zinātnē
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Papildus izglītība
Laika periods 09/1996-12/1996
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

“Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība apkārt Baltijas jūras reģiona valstīm”, sertifikāts

Izglītības iestādes nosaukums Kalmāras Universitāte, Zviedrija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija
un veids
Laika periods 03/1995-05/1995
Piešķirtā izglītības dokumenta Vides politika, sertifikāts
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Berlīnes Brīvā Universitāte, Vācija, ES Tempus programmas ietvaros
un veids
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Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapatne
Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Angļu valoda
Krievu valoda
(*)

Runāšana

Rakstīšana

Lasīšana

Dialogs

Monologs

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B2

B1

B1

B1

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās.
VIDES BALVAS 2010 nominācijā „Vides aktīvistu grupa” Tūrisma un viesmīlības vadības
fakultātes docētāju sastāvā iegūta 2. vieta

Dalība 2005. gadā Jauno zinātnieku konkursā, kuru organizēja Latvijas
Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu
akadēmija un Latvijas Hipotēku un zemes banka. Apbalvots ar augstāko
novērtējumu – atzinības rakstu un naudas balvu.
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes locekle (2007-2009, Vides
ministra rīkojums)
Latvijas tūrisma izglītības asociācijas valdes locekle kopš 2005. gada
2008. gadā konkursa „Dikļu pils parks-tūristiem” vērtēšanas komisijas locekle
Erasmus mobilitāte: Apvienotajā Karalistē Birmingemas Universitātē (2007), Spānijā
Galīcijas reģionā (La Corunas un Ourenses augstskolās, uzņēmumos) (2008), Apvienotajā
Karalistē Wimbledonas angļu valodas skolā (2009), Dānijā Olborgas Universitātē (2009),
Kiprā Kipras Tehnoloģiju Universitātē, tūrisma aģentūrā Ascot (2010)

Organizatoriskās prasmes Vidzemes Augstskolas Satversmes 2005.-2010 un Senāta locekle 2005. -2007;

2008- patlaban
Vidzemes Augstskolas Šķīrējtiesas locekle 2004-2005
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.
Tūrisma nozares sekcijas vadība starptautiskā Eiropas reģionālās zinātnes asociācijas
kongresā 2005. gadā Nīderlandē un 2006. gadā Grieķijā.
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Vidzemes Augstskolas starptautiskās zinātniskās
konferences organizēšana 2006., 2008. un 2010. gadā. 2010. gadā starptautiskās zinātniskās
komitejas vadītāja 3. Vidzemes Augstskolas un Dabas aizsardzības pārvaldes
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konferencē „Solutions on Harmonizing Sustainability
and Nature Protection with Socio-Econmic Stability”.
2010.g. ikgadējā ATLAS konferences „Mass Tourism vs. Niche tourism” sekcijas Tourism
destinations vadītāja Kiprā, Limasolā
2011. gada 18. marta starptautiskas zinātniskas konferences „Virtuālā un papildinātā realitāte”
programmas komitejas locekle, Valmiera, Latvia
2011.gada aprīlī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes
starptautiskās zinātniskās konferences „Economic Sience for Rural Development” recenzentu
paneļa locekle, Jelgava, Latvia
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Tehniskās prasmes Eksperte Valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte” (2010)

ES Leonardo da Vinči programmas projekta vērtēšanas eksperte (2008)
Pieredze Baltijas koordinācijas komitejas ekspertu grupā par reģionālo
attīstību, Baltijas mazo projektu fonds (Brisele, 1999);
2003.gada decembris, LU sertifikāts nr. 0291 programmā “Augstskolu
didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
Datora lietošanas prasmes

Citas prasmes
Publikācijas

MS Office, Open Office, Internet, Statistisko datu apstrāde, SPSS, ArcView

Rogainings, orientēšanās sports, kalnu tūrisms, slēpošana
~30 starptautiskas un vietējas nozīmes publikācijas
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1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Līviņa A. 2011. Faktori vietas identitātes un vietas zīmola pēctecībai un izmaiņām laikā. 158.-159.lpp.// Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātnes. Referātu tēzes.
Rīga: Latvijas Universitāte, 2011, 508 lpp. (Elektronisks tēžu krājums
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf)
Co-author. 2010. Insufficient financing of the Gauja national park-reason for new operational findings and approaches. In: Solutions on harmonizing
sustainability and nature protection with socio-economic stability (ed. Līviņa A.). Vidzeme University of Applied Sciences. Pp.19-26.
Co-author. 2010. National parks management approaches and parks financing principles: practical findings. In: Goosen, M., Elands, B., Marwijk, R. Van
(eds.). 2010. Recreation, tourism and nature in changing world. Proceedings of the fifth international conference on Monitoring and Management of Visitor
Flows in recreational and protected areas, May 30 –June 3, 2010 Wageningen, The Netherlands.
Līviņa A. 2010. Auto-moto tūrisms. A.Klepers, J.Kalnačs (red.) Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera, Vidzemes Augstskola, 94.-99.lpp.
2009. Applying Balanced Scorecard Control System for Implementing External Communication Strategy in the Gauja National Park, Latvia.// Proceedings of
the 11th WSEAS International Conference on Automatic control, modeling and stimulation (eds. Demiralp M. et al.) (ISBN 978-960-474-082-6). Published by
WSEAS Press.
Co-author. 2009. Sustainable Development Profile Structure in Biosphere Reserves. In: In: Sustainable planning instruments and biodiversity conservation (ed.
Līviņa, A.). Press of the University of Latvia.
Co-author. 2008. Sustainable Tourism Development on the Basis of Cultural Heritage in North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia.//Proceedings of WSEAS
International Conference on Cultural heritage and Tourism (eds. Gekas V., Mastorakis N.E., Stamatiou E. (ISBN 978-960-6766-89-3). Published by WSEAS
Press.
Co-author. 2008. The Model on Estimating Economic Benefit of Nature-Based Tourism Services of Territories of National Parks, Latvia.// Proceedings of the
4th WSEAS/IASME International Conference on Educational Technologies. (ISBN 978-960-474-013-0). Published by WSEAS Press. Pp.100-105
Co-author. 2008. Assessment of environmental aspects in rural tourism in two areas of the North Vidzeme Biosphere Reserve. In: economic, social and cultural
aspects in biodiversity conservation (eds. Opermanis, O., Whitelaw, G.). Press of University of Latvia. Pp.19-30
Co-author. Sustainable tourism development: Lake Burtnieks as destination or part of tourism.// Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of
Tourism. Volume 1 (ISBN: 978-963-87229-3-5). Karoly Robert College, Gyongyos, Hungary. 2007.
Co-author. Culture Heritage as Part of Sustainable Tourism: The Case of North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia.// Conference Proceedings Researching
Destination Management, Policy and Planning: Linking Culture, Heritage and Tourism (ISBN: 978-0-9555017-3-9). Leeds Metropolitian University, United
Kingdom.2007. (CD formātā)
Co-author. Latvia Tourism: Decisive Factors and Tourism Development//Tourism in the New Europe. The Challenges and Opportunities of EU Enlargement.
Ed. Hall D., Smith M., Marciszweska B. –CAB International 2006
Strategic planning approach in sparsely populated local municipalities: (case of Latvia).//Studia Regionalia Volume 18. New Members-New Challenges for the
European Regional Development Policy. Ed. Markowski T., Turala M. –Warszawa: Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional
Planning, 2006
Lack of Integrated competences in regional and local planning// Annual proceedings ICTE in Regional Development. –Valmiera: Vidzeme University College,
2005, pp.1-7.
Co-author for regional chapter. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/05. Rīcībspēja reģionos. –Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu
institūts, 2005
Core competences in evaluation system of local planning//The 6th International Conference on the Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in Europe.
Revolution and evolution. - Valmiera, June, 2005, 76. lpp.
Sakrālā tūrisma informatīvā un telpiskā pieejamība Latgalē// III. Latvijas ģeogrāfijas kongress. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. – Rīga: Latvijas
Universitāte, 2004. – 73. -75. lpp
Personality role in socio economic program implementation in rural areas//International scientific conference on “Use of local and regional factors in socialeconomic activation of rural areas” proceeding. – Polija: Ščecinas Lauksaimniecības Universitāte, 2002.
Possibilities of the increasing impact of development planning on rural municipalities in Latvia//7th Baltic –Nordic conference in Ystad, 2002, 8 p. (with coauthor) (Electronic format on web.nordregio.se; CD).
Diversification of rural economies on all decision making levels//Estonian Agricultural University international scientific conference “Agriculture in globalising
world” proceeding. – Tartu: Tartu Lauksaimniecības universitāte, 2001. –lpp. 272-280.
Value of territorial development planning//“Youth seeks progress 2001” paper collection of scientific conference of PH.D. students. – Kauņa: Lietuvas
Lauksaimniecības universitāte, 2001 –lpp. 173-177.
Teritoriju attīstības sekmēšana, mazinot reģionu atšķirības// Starptautiskās zinātniskās konferences “Zinātne lauku attīstībai” referāti. – Jelgava: Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, 2001 –lpp. 103-107.
The importance of the level of local government participation in territorial development planning//Humanities and Social Sciences. Latvia, 1(30), University of
Latvia, 2001 –lpp. 153-161.
Cross border cooperation- promoter of tourism development// European Regional Sciences Association congress 2004 Portugālē: Porto, August 2004. (CD,
www.ersa.org) Book of astracts, lpp. 333-334.
Regional strategies in Baltic countries// European Regional Sciences Association congress 2003 Somijā, Jīvaskila, Augusts 2003. Finland: Jyvaskil University
(CD, www.ersa.org) Book of astracts, lpp. 296-297.
Development planning regions and their activities in Latvia// Rural development: contents, models and policies in the E.U. towards the 21st century. ES
starptautiska projekta HELP seminārs, Perudžia, Itālija, 1999: seminar proceeding. –Perugia: Perugia university, 1999 - lpp. 46-49.
Pašvaldību attīstības programmu izvērtēšana//II. Pasaules Latviešu zinātnieku kongress, Rīga, Latvija, August 2001: kongresa tēžu krājums. – Latvija: Rīga,
2001, 187 -188. lpp
Evaluation of regional development policy in Latvia//17th European Advanced Studies Institute on Regional Science. - Croatia: Split, June-July2004. – 18. lpp
(full paper in CD).
Tūrisms un atpūta vietējo pašvaldību attīstība programmās//Starptautiskās zinātniskās konferences “Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas”
rakstu krājums. - Rīga: Biznesa augstskola “Turība”. 2003, 287 –295. lpp.
Inovatīvais klāsters Latvijā: Teritorijas attīstības programma//Rēzeknes augstskolas starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais
sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”. - Rēzekne, 2002. – 419. – 425. lpp.
Choice factor in tourism planning//10 Nordic Tourism Research Symposium. - Somija: Vasa, 2001. 11p. (with co-author) (e proceeding).
Financial investments in specially supported areas// International Conference “Information Society and Modern Business”. – Ventspils: Ventspils augstskola,
2003. – 293. -299. lpp.
Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas problēmas//Nacionālā ekonomika un izglītība, integrējoties EK. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.
– Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1999. – 20. – 23. lpp.
Latvijas lauku teritoriju ilgtspējīga un līdzsvarota plānošana// Konferences “Ilgtspējīga attīstība Latvijā” tēžu krājums. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. –
110. -111. lpp. (līdzautore).
“Reģionu attīstība Latvijā”. – Rīga: VSIA “ Reģionu attīstība”, 2003 (līdzautore).
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati

Uzvārds / Vārds
E-pasts
Pilsonība

Dzimšanas datums
Dzimums

Anita Lutere
anita.lutere@va.lv
Latvijas
13.02.56
Sieviete

Darba pieredze
Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

2004.gads -

Lektore Vidzemes augstskolā

Pasniedzu vācu valodu Tūrisma un viesmīlības fakultātes studentiem
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera LV-4200

Izglītība

1983. -1997. gads / 1998. gads Svešvalodu skolotāja no 7.-12. klasei
Vācu valodas skolotāja , vācu valodas metodiskās komisijas vadītāja ģimnāzijā, pilsētas un
starpnovadu vācu valodas metodiskās apvienības vadītāja
Valmieras Valsts ģimnāzija, L. Paegles iela 40, Valmiera LV-4201
Laika periods Izglītība
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi 1997.-1998. gads
Darba vietas nosaukums un adrese Tulks, tulkotājs mārketinga nodaļā
Rakstiska un mutiska dažādu nozaru tekstu tulkošana
Akciju sabiedrība „Valmieras stikla šķiedra”, Cempu iela 13, Valmiera LV-4200
Mārketings
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Izglītība
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

1979.-1983. gads
Skolotāja, mācību pārzine
Vācu valodas skolotāja, mācību darba plānošana un organizācija
Valmieras pārtikas rūpniecības skola, Rūpniecības iela 25B, Valmiera, LV-4201
Izglītība

2002.-2003.gads

Sertifikāts / Multiplikators -skolotāju tālākizglītotājs
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Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā
klasifikācijas sistēmā
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums
/ Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids

Tālākizglītības semināru plānošana un vadīšana, moderācijas un prezentācijas tehniku pielietojums,
dinamisko norišu vadīšana grupās. Mācību psiholoģija. Mācību stundu hospitēšana un konsultēšana.
Vācu valodas kā svešvalodas metodika un didaktika.

Roberta Boša fonds sadarbībā ar Eberharda-Karla universitāti Tībingenā , Leipcigas universitātes
Herdera institūtu, kā arī Gētas institūtiem Rīgā, Viļņā, Tallinā, Prāgā, Bratislavā.
Iegūta atbilstoša kvalifikācija un tiesības darboties vācu valodas skolotāju tālākizglītības jomā.
1997.-1999.gads
Maģistra diploms / Izglītības zinātņu maģistra grāds

Pedagoģisko pētījumu metodika, datu statistiskā apstrāde, izglītības filozofija, didaktika, salīdzinošā
pedagoģija, valodas politika, interaktīvās mācību metodes.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums
/ Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids

1994.-1996. gads
Profesionālās izglītības atestāts/ pamatskolas angļu valodas skolotāja

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums
/ Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

1974.-1979. gads
Diploms / Filologs, pasniedzējs, tulks

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Angļu valodas gramatika, fonētika, teksta analīze, ievads valodniecībā, mutvārdu runa, raksti, valsts
mācība, valodas vēsture
Latvijas Universitāte, pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Vācu valodas teorētiskā gramatika, leksikoloģija, stilistika, fonētika, valodas vēsture, latīņu valoda,
angļu valoda, krievu literatūras vēsture, tulkošanas teorija un prakse, literārā teksta interpretācija,
vispārējā valodniecība, ievads literatūras zinātnē, loģika, pedagoģija, psiholoģija, filozofijas vēsture,
aizrobežu literatūras vēsture.
Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte.

Prasmes
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas

Sapratne

Pašnovērtējums

Eiropas līmenis (*)

Vācu

Krievu
Angļu

Klausīšanās
C2
C1
A2
(*)

Sociālās prasmes

Kompetents
valodas
pielietojums
Kompetents
valodas
pielietojums
Elementārs
valodas
pielietojums

C2
C1
B1

Lasīšana

Kompetents
valodas
pielietojums
Kompetents
valodas
pielietojums
Patstāvīgs
valodas
pielietojums

Dialogs

C2
C1
A2

Runāšana

Kompetents
valodas
pielietojums
Kompetents
valodas
pielietojums
Elementārs
valodas
pielietojums

Rakstīšana

Monologs

C2
B2
A2

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Kompetents
valodas
pielietojums
Patstāvīgs
valodas
pielietojums

Elementārs
valodas
pielietojums

C2
C1
A2

Kompetents
valodas
pielietojums
Kompetents
valodas
pielietojums
Elementārs
valodas
pielietojums

Darbojoties starptautiskos projektos un apmācībā, Iegūtas iemaņas strādāt multikulturālā vidē un
komandā. Latvijā vadu skolotāju tālākizglītības seminārus. Esmu vadījusi semināru un uzstājusies
starptautiskos pasākumos Liepājā, Grācā, Viļņā.
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Organizatoriskas prasmes

Organizēju Valmierā tālākizglītības pasākumus vācu valodas skolotājiem un olimpiādes rajona
jauniešiem. Jau 10 gadus vadu Valmieras rajona jauniešu apmaiņas programmu ar Gīterslo apriņķi
Vācijā. Palīdzu rajona skolām veidot kontaktus ar ārzemēm, popularizēt vācu valodu citu svešvalodu
vidū. Valmieras Valsts ģimnāzijā esmu izveidojusi vācu valodas metodisko centru - bibliotēku un
semināra telpu rajona skolēniem un skolotājiem. Plānoju un organizēju vācu valodas klubiņa darbu
Valmierā.

Datora lietošanas prasmes

Datorprogrammas - MS Windows. MS Office, Internet

Mākslinieciskas prasmes
Vadītāja apliecība
Papildu informācija

Esmu apguvusi prezentācijas tehnikas iemaņas.
B kategorijas auto vadītāja apliecība
Strādāju pie profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas, mācos kursos Latvijā un ārzemēs.
1.

Seminārs par politiskās izglītības darba grāmatu „Brīnumainā Eiropa”./ 2011. gada aprīlis/
Konrāda Adenauera fonds Baltijas valstīs, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
2. Kursi Vācu valodas diploma pasniedzējiem „ Rakstiskā komunikācija - eksāmena darbu
vērtēšanas kritēriji. No mācību materiāliem uz projektiem virzītu apmācību”./ 2011. gada aprīlis/.
Vācijas centrālā ārzemju skolu pārvalde.
3. Dalība vācu valodas pasniedzēju konferencē „Rakstu un mutvārdu vācu valoda Austrijā.
Berlīne. Atraktīvas galvaspilsētas un provinciālās Brandenburgas kontrasti .Jaunie mācību līdzekļi.
Tulkošanas elementi izmantošana apmācības procesā. / 2010. gada novembris/. Gētes institūts,
Hueber izdevniecība, Austrijas studiju centrs.
4. Kursi Vācu valodas diploma pasniedzējiem ”Eksāmena rakstiskās daļas jaunais formāts.
Baltijas jūras valstu projekts, jaunā Vācu valodas diploma skolu programma”.
/2009.gada septembris/Vācijas centrālā ārzemju skolu pārvalde.
5. Tālākizglītības programma „Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā”.
/ 2008. gada maijs /. Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra.
6.

Tālākizglītības programma ”Jaunais DSD eksāmens – pieredze un ieteikumi „/.2008. gada
aprīlis/. Izglītības satura un eksaminācijas centrs.
7. Kursi vācu valodas pasniedzējiem „Gramatika, vārdu krājuma paplašināšana, rakstīšanas
iemaņu attīstīšana Hueber izdevniecības jaunākajos mācību līdzekļos/ 2008. gada februāris /
Gētes institūts.
8. Tālākizglītības programma „Darba organizācija un metodika rajona metodisko apvienību
vadītājiem”/ 2007. gada oktobris – novembris / LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

9.

Kursi svešvalodu pasniedzējiem „ Multimedia-Führerschein D“ / 2005. gada oktobris - 2006.
gada aprīlis/ Gētes institūts
10. Vācu valodas Diploma eksāmens / 2004.-2005. gads / Vācijas centrālā ārzemju skolu pārvalde.
11. Teātra elementu izmantošana vācu valodas apmācībā / 2004. gads / Gētes institūts

2011. gada 26. jūnijā.

Anita Lutere
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati

Uzvārds / Vārds Mudīte Maculēviča
E-pasts

Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

mudite.maculevica@va.lv

Latvijas
02.01.1955.
Siev.

Darba pieredze
Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

No 1995.g -

Kultūras vēstures un ētikas skolotāja , klases audzinātāja

Mācību darba nodrošināšana , skolēnu gatavošana un piedalīšanās kultūras vēst. māc. olimpiādēs ,
zinātniski pētniecisko darbu vadīšana , piedalīšanās rajona un LR zpd konferencēs
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Zvaigžņu 4, Valmiera, LV 4201, Latvija

Nozare Vispārējā vidējā izglītība-pedagoģija
LR Izglītības un Zinātnes ministrija

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

1978.-1995.
aktrise

dramatiskā teātra aktrise

Valmieras drāmas teātris ; Lāčplēša 4 , Valmiera

LR Kultūras ministrija
1995.-2004.
docētāja

Lasīt lekcijas uzņēmējdarbības un skolotāju specialitātēs- lekciju kurss ”Publiskā runa un lietišķā
retorika”
RPIVA , Cēsu nodaļa, Katrīnes iela2, Cēsis

LR IZM – augstākā izglītība
2001.-

vieslektore
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Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

2008.-sagat. lekciju kurss Sociālo zinātņu fakultātei „Publiskā runa” 2k.
2007. -TG programmā sagat. lekciju kurss „Publiskā runa un improvizācija” 4k.
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”
Vidzemes augstskola – Cēsu 4, Valmiera , Latvija

Nozare LR IZM – augstākā izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese

2004. , 2005
vieslektore

Lekciju kurss „Publiskā runa” 2k Vēstures un filozofijas katedrā – nepilna laika studentiem.
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 Izglītības zinātņu grāds pedagoģijā , diploma nr.N.000306 , izd. Rīga- 1999.g. 14. augustā, reģ. Nr.92.
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

Maģistrantūra

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola , Latvija

2001.-2003.

Piešķirtā izglītības dokumenta Sociālo zinību skolotāja kvalifikācija- diploma Nr. 001833, izd.- 2003. g. 17. jūnijā
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Papildus izglītība

Augstākā profesionālā izglītība
Rēzeknes augstskola, Latvija

1974.-1978.

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

Augstākā izglītība

J.Vītola Latvijas valsts konservatorija, kultūras un mākslas fakultātes aktieru un režisoru specialitāte

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.
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Prasmes
Dzimtā valoda

2011.20.-21.06. apguva ESF 36 st. pedagogu profesion. pilnveides programmu „Kulturoloģijas skolot.
profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana”, apliecība Nr.2011/201/12 , izd. 21.06.2011 , VISC, progr. sask. 2011.g.07.06.
MK noteik. Nr. 431 -10.1 apakšp.
2009.3-4.06.” Skolēnu izziņas aktivitāti,patstāvību un radošumuveicinoša mācību procesa īstenošana
kulturoloģijā vidējā izglītībā(A) 12 st.-pedag. Profes. pilnveides programma,apliecība Nr.09-1042 ,
izd. RIIMC, progr. sask. ar IZM 16.04.2009.Nr.1579

latviešu

Citas valodas

Pašnovērtējums

Sapatne

Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

B1*

Angļu valoda

Krievu valoda

C2

Lasīšana
B1*
C2

Dialogs

B1*
C2

Runāšana

Monologs
B1*
C2

Rakstīšana
B1*
C1

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis – Apliecība * par profesionālās
pilnveides izglītību Sēr.PA Nr.083939, izd. 21.06.2011.Progr.30P 225 00- vispārējā angļu valoda
publiskajā telpā strādājošiem

(*)

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās :
2011.iestājas SKIA (Socioloģijas un kultūrizglītotāju asociācijā)
2010. , 2011.Vidzemes reģiona ZP darbu Mākslas sekcijas vadītāja Vidzemes augstskolā
2009.28-30.10.Austrijā ,Lincā piedalās skolot. tālākizglītotāju ESF un NVO simpozijā „Skolas darbojas
globāli”
2008.4.-5.03.Ungārijā , Budapeštā piedalās skolotāju tālākizglītotāju ESF kursos ”Skolas darbojas
globāli”
2006-2007.m.g. ESF projekts „Angļu valodas profesionālā apmācība skolu sociālo un dabas zinību
skolotājiem priekšmeta mācīšanai bilingvāli” (108 stundu apjoms) sertif..Nr.001221-LR Vidzemes
Augstsk. Mūžizgl. Centrs 2007. g.26.maijā
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
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati

Uzvārds / Vārds

E-pasts

Dzimšanas datums
Dzimums

Darba pieredze

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Ore Maira

maira.ore@va.lv

1970.gada 20.marts

Sieviete

Kopš 2001.gada

Docente

Docēt kursus "Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas", "Vadības grāmatvedība”, „Nodokļu
likumdošana un sistēma Latvijā”, „Finanšu vadība" un „Finanšu atskaišu sagatavošana”.
Vidzemes Augstskola. Cēsu 4, Valmiera.

Izglītība

2004.gada janvāris - jūlijs

Galvenā grāmatvede

Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju saimnieciska
rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites Valsts Ieņēmumu
dienestam.
SIA “Lietišķo pētījumu aģentūra “Nikolo grupa””. Dzirnavu 31-46, Rīga.

Lietišķie pētījumi

2002.gada oktobris - 2004.gada jūlijs

Galvenā grāmatvede

Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju saimnieciska
rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites Valsts Ieņēmumu
dienestam.
SO „Baltijas komunikācijas institūts”. Dzirnavu 31-46, Rīga.

Sabiedriskā organizācija

2002.gada janvāris - maijs

Pasniedzēja

Sagatavot mācību materiālus un lasīt lekcijas kursā "Finanšu grāmatvedība".
Vidzemes profesionālās izglītības centrs. Purva 12, Valmiera.

Izglītība

2000.gada septembris - 2007.gada oktobris

Senatore

Līdzdalība Vidzemes Augstskolas attīstības stratēģijas izstrādē, studiju procesa plānošanā, vadībā un
kontrolē.
Vidzemes Augstskola. Cēsu 4, Valmiera.

Izglītība
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Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

2000.gada februāris - jūnijs

Skolotāja

Vadīt nodarbības mācību priekšmetā "Biznesa ekonomiskie pamati".
Valmieras 5. vidusskola. Raiņa 3, Valmiera.

Izglītība

1999.gada februāris - 2001.gada oktobris

Docētāja

Docēt kursus: „Finanšu grāmatvedība”, „Vadības grāmatvedība”, „Nodokļu grāmatvedība”, „Finanšu
vadības pamati”, „Grāmatvedības datorizētā uzskaite”.

Vidzemes Augstskola. Cēsu 4, Valmiera.
Izglītība

1998.gada janvāris - aprīlis

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja

Veikt revīziju un sniegt atzinumu par Rūjienas pilsētas domes pakļautībā esošo iestāžu 1997.gada
pārskatiem.

Rūjienas pilsētas dome. Raiņa 3, Rūjiena.
Pašvaldība

1996.gada septembris – 1999.gada oktobris

Galvenā grāmatvede

Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju saimnieciska
rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites Valsts Ieņēmumu
dienestam.

SIA BO “Vidzemes augstskola”. Tērbatas 10, Valmiera.
Izglītība

1996.gada marts - septembris

Mantzine

Sagatavot dokumentāciju un atskaites. Vadīt un kontrolēt naudas līdzekļu un krājumu plūsmas.

A/s “LATVENERGO” ZET Rūjienas ETR.
Elektroenerģijas ražošana un apgāde

1994.gada marts - 2002.gada augusts

Galvenā grāmatvede un līdzīpašniece

Veikt saimnieciskās darbības uzskaiti. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju saimnieciska
rakstura lēmuma pieņemšanai. Sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites Valsts Ieņēmumu
dienestam.

SIA “Rūjienas darbnīca”. Rīgas 65, Rūjiena.

Lauksaimniecības mašīnu ražošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu restaurācija, remonts un
izgatavošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu tirdzniecība.
1994.gada janvāris - februāris

Praktikante
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Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Izglītība un apmācības

Gūt praktisko pieredzi un jaunas idejas

ZIB “Baltpraktik” projekta ietvaros 5 nedēļu prakse Dānijā, a/s “MERTZ”.

Lauksaimniecības mašīnu ražošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu restaurācija, remonts un
izgatavošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu tirdzniecība.
1993.gada jūlijs - 1994.gada marts

Ekonomiste

Veikt iekšējās un ārējās vides izpēti. Prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un atsevišķus
tās posmus. Veikt ekonomiskās darbības procesu un rezultātu analīzi.

V/u “Valmieras lauktehnika” Rūjienas specializētās darbnīcas. Rīgas 65, Rūjiena.

Lauksaimniecības mašīnu ražošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu restaurācija, remonts un
izgatavošana; lauksaimniecības mašīnu rezerves daļu tirdzniecība.

Datumi (no – līdz)

Kopš 2007.gada septembra

Iegūtā kvalifikācija

Doktorantūras studijas ekonomikā, promocijas darba tēma „Grāmatvedības politika lauksaimniecības
uzņēmumos”.

Datumi (no – līdz)

2006.gada oktobris – 2007.gada aprīlis

Iegūtā kvalifikācija

Apgūts 80 stundu kurss „General English”

Datumi (no – līdz)

2000.gada novembris

Iegūtā kvalifikācija

Lektore apmaiņas programmas ietvaros

Datumi (no – līdz)

1998.gada septembris - oktobris

Iegūtā kvalifikācija

Apgūts 75 stundu kurss „Intensive Business English Couse”

Datumi (no – līdz)

1998.gada septembris – 2002.gada februāris

Iegūtā kvalifikācija

Maģistra grāds ekonomikā

Datumi (no – līdz)

1997.gada marts

Iegūtā kvalifikācija

Apgūts kurss “Fundraising and Sustainable Management”.

Datumi (no – līdz)

1988.gada septembris – 1993.gada jūnijs

Iegūtā kvalifikācija

Bakalaura grāds ekonomikā

Organizācijas nosaukums un veids

Organizācijas nosaukums un veids

Organizācijas nosaukums un veids

Organizācijas nosaukums un veids

Organizācijas nosaukums un veids

Organizācijas nosaukums un veids

Organizācijas nosaukums un veids

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte

SIA „Valodu mācību centrs”

Lillehammeres augstskola (Norvēģija)

AUB English Language Institute (Bulgārija)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, studiju programma „Finanses un
kredīts”

Open Society Institute HESP (Ungārija)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte
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Personīgās prasmes un
kompetences

Iegūtas dzīves un karjeras laikā, bet
nav apliecinātas ar formālu sertifikātu
vai diplomu

Dzimtā valoda Latviešu
Citas valodas
Prasme lasīt

Prasme rakstīt

Prasme runāt
Prasme lasīt

Prasme rakstīt

Prasme runāt
Prasme lasīt

Prasme rakstīt

Prasme runāt

Krievu

brīvi

labi

labi

Vācu

brīvi

labi

labi

Angļu

brīvi

labi

labi

Tehniskās prasmes Datorprasmes: MS Word, Excel, Access, grāmatvedības programmas „Apvārsnis” un „Kentaurs Pro”
un kompetences

Datorprasmes, darbs ar īpašu
aprīkojumu, tehniku utt.

Mākslinieciskās prasmes 1984.gadā Valmieras bērnu mūzikas skolā pabeigts pilns kurss akordeona specialitātē.
un kompetences Tautiskās dejas TDA „Rasa” un TDA „Jaunība”.

Mūzika, rakstniecība, dizains utt.

Citas prasmes 2004.gada janvāris – 2008.gada decembris
un kompetences Valmieras Grāmatvežu kluba dalībniece
2006.gada septembris – 2007.gada jūlijs

Dalība projektā “Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze”
(Id.Nr.VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2/0021/2), kuru īstenoja Vidzemes Augstskola

Autovadītāja apliecība B kategorijas vadītāja apliecība
Papildus informācija

Pielikumi Publikācijas

216

1.

2.
3.

Blumberga M.// Valmieras rajona uzņēmējdarbības vide. – Valmiera: Vidzemes Augstskola,
2007. – 51.lpp.
Ore M. (2010) Biological Assets and Their Accounting. Solutions on Harmonizing Sustainability
and Nature Protection with Socio-Economic Stability: proceeding of the international conference,
Talsu tipogrāfija: Vidzeme University of Applied Sciences, pp. 135-138. ISBN 978-9984-633-152.
Ore M. (2011) Problematic Aspects of Accounting for Biological Assets. Economic Science for
Rural Developmen: proceedings of the International Scientific Conference”. ISSN 1691-3078;
ISBN 978-9984-9997-5-3.
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Europass
Curriculum Vitae
Uzvārds / Vārds Ozoliņa Rita
E-pasts

Pilsonība

ritaozolina@navigators.lv
LV

Darba pieredze

Laika periods 2011.-

Profesija vai ieņemamais amats Pētnieks

Galvenie pienākumi Veikt zinātniskus pētījumus tēmas „Iedzīvotāju veselības, izglītības, labklājības un uzņēmējdarbības
attīstības līmenis Latvijas virzībā uz zināšanām balstītu sabiedrību” ietvaros

Darba vietas nosaukums un Latvijas Universitāte
adrese
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200

2003.-

Izglītība

Vadītāja vietniece

Atbildība par datu vākšanu, to matemātisko un loģisko kontroli, ievadi

Centrālās statistikas pārvaldes Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
Meža iela 7, Valmiera, LV-4201
Valsts pārvalde

2006.- 2007.
Eksperte

Datu apstrāde un analīze pētījumā „Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

Biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”
Raiņa bulvāris 29, Rīga

Laika periods 2006.

Sabiedriska organizācija

Profesija vai ieņemamais amats Projekta eksperte

Galvenie pienākumi Veikt eksperts pienākumus projektā „Vīlandes un Limbažu pārrobežu tūrisma sadarbība dabas tūrisma
un Hanzas savienības ietvaros”

Darba vietas nosaukums un Vidzemes Augstskola
adrese Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
Nozare Izglītība

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese

1994.- 2003.

Vadītāja vietniece

Statistikas datu vākšana, pārbaude un ievade

CSP Limbažu rajona statistikas nodaļa

Nozare Valsts pārvalde

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

1984.- 1994.
Ekonomiste

Statistikas datu vākšana, pārbaude un analīze
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Darba vietas nosaukums un
adrese

VSK Informācijas un skaitļošanas stacija

Nozare Valsts pārvalde

Izglītība
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

2002.- 2004.

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
Latvijas Universitāte, augstākā izglītība

1979.- 1984.

Ekonomiste, augstākā izglītība
Latvijas Valsts Universitāte, augstākā izglītība

1976.- 1979.

Vidējā izglītība
Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskola, vidējā izglītība
1968.- 1976.

Pamatskolas izglītība
Limbažu rajona Vidrižu astoņgadīgā skola, pamatskolas izglītība

Papildus izglītība
Laika periods 2009.- 2011.

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Inovatīvās tehnoloģijas un metodes emācību kursu sagatavošanā un vadīšanā” apgūšanu (72 stundas)

Izglītības iestādes nosaukums un Vidzemes Augstskola
veids

Laika periods 08.09.2010.- 09.03.2011.

Piešķirtā izglītības dokumenta Sertifikāts „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/
nosaukums / Piešķirtā Izglītības darba vadība” (60 stundas, 4 kredītpunkti)
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un Latvijas Universitāte, augstākā izglītība
veids
Laika periods 19.02.2010.- 20.02.2010.

Piešķirtā izglītības dokumenta Apliecība par piedalīšanos pedagogu profesionālās pilnveides programmā „Radoša pieeja darbā ar
nosaukums / Piešķirtā auditoriju” (10 stundas)
kvalifikācija
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Izglītības iestādes nosaukums un Liepājas Universitāte, augstākā izglītība
veids
Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas

Pašnovērtējums

Sapratne

Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Apmierinoši

Vācu valoda

Apmierinoši

Angļu valoda

Krievu valoda

Publikācijas

(*)

Labi

Lasīšana

Dialogs

Runāšana

Apmierinoši

Apmierinoši

Labi

Labi

Apmierinoši

Apmierinoši

Monologs

Rakstīšana

Apmierinoši

Apmierinoši

Labi

Labi

Apmierinoši

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Apmierinoši

Raksts „Dažāda demogrāfiskā tipa mājsaimniecību nespēja iegādāties ilglietošanas preces Latvijas
reģionos” zinātniskajā izdevumā „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2010” (CSP, Rīga, 2010, 188.201. lpp.). Publikācija „Latvijas Vēstnesī” 2004.g. 7. aprīlī „Lasījis katrs otrais. Piekrita divas trešdaļas”
kopā ar LU emigrēto profesoru Oļģertu Krastiņu.
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Europass
Curriculum Vitae

Uzvārds / Vārds Rudiņa Irina
Adrese

Pilsonība

Darba pieredze
Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Beates iela 13-50 Valmiera, Lv 4201

latviete

1986 līdz šim brīdim
skolotāja

Grupas audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāja,arodbiedribas priekšsēdētāja

Valmieras 36 arodvidusskola
Vadu iela3

Izglītība
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Bakalaura Diploms Nr.010582 2000.gada 15.jūnijā
Latvijas Lauksaimnecības universitātes Mūžizglītības centrs. Par pedagoga kvalifikācijas celšanu
Nr.2841101568 (Viesnīcu servisā2010), turpinu mācības.
Apliecība par tālākizglītības programmu IZM Nr.254300169 2007.gada 26. aprīlī
Apliecība par pedagogu profesionālās meistaribas kursiem Nr. 2578 2006.gada 13.oktobrī
Apliecība par profesionālo pilnveidi Sērija PB Nr. 004783 2004.gada 13.novembrī
Latvijas Lauksaimnecības universitātes Mūžizglītības centrs

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas

Pašnovērtējums

Sapatne

Eiropas līmenis (*)

Klausīšanās

Vācu valoda

-

Angļu valoda

Krievu valoda

Lasīšana

Dialogs

labi

labi

labi
(*)

labi

-

labi

Runāšana

-

labi

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Monologs
-

labi
labi

Rakstīšana
-

labi
labi

Sociālās prasmes Ļoti labas, māku komunicēties ar jebkuru auditoriju.
Organizatoriskas prasmes Organizēju pasākumus grupai , kā arī skolas darbiniekiem
\

Tehniskas prasmes Protu lietot visāda veida tehniku

Datora lietošanas prasmes

Pietiekoša lietotāju līmenī
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Europass
Curriculum Vitae

Surname(s) / First
name(s)

Sakne Inita

Address(es)

Mednieku iela 35, Valmiera, Latvia

E-mail(s)

Inita.Sakne@va.lv

42 07228

Telephone(s)
Nationality

Occupational field

Work experience
Dates

Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities

Name and address of
employer

Type of business or sector
Dates

Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities

Name and address of
employer

Type of business or sector
Dates

Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities

Name and address of
employer

Type of business or sector
Dates

Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities

Name and address of
employer

Type of business or sector

Latvian

September 2009 - present

Process and quality management, senior specialist
Implementation, management, maintenance and supervision of quality system
Vidzeme University of Applied Sciences, Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201, Latvia
Education, finances

September 2004 - present

Assistant Professor, Tourism and Hospitality Management Faculty
Delivering lecture courses to Strategic Tourism Management master’s level students - “Quality
Management Systems”, “Finance and Risk Management”.
Delivering lecture courses to Strategic Tourism Management bachelor’s level - “Money and Banks”,
“Quality of Tourism Services”.
Advising the students’ research papers.

Vidzeme University of Applied Sciences, Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201, Latvia
Education, finances

March 1999 – August 2009

Vidzeme University College, Prorector in administrative affairs (since 1999); associate professor (since
2004) in Tourism Organization and Management Department
Managing and coordination of College economically administrative operation, elaboration of College
budget project, budget implementation control. Analysis of College economic and financial operation.
Associate professor’s work deals with delivering study courses and consulting the students’ research
work.

Vidzeme University College, Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201, Latvia
Education, finances

1997-1999

Chief economist of Budget department
Elaboration and planning of State budget, analysis of budget execution, implementation of budget
modifications

Ministry of Finance, Smilšu iela 1, Rīga
State administration, finances
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Dates

Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities

Name and address of
employer

Type of business or sector
Dates

Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities

Name and address of
employer

Type of business or sector
Education and training

Dates

Title of qualification
awarded

Principal subjects /
occupational skills
covered

Name and type of
organisation providing
education and training
Dates

Title of qualification
awarded

Principal subjects /
occupational skills
covered

Name and type of
organisation providing
education and training
Dates

Title of qualification
awarded

Name and type of
organisation providing
education and training
Dates

Title of qualification
awarded

Name and type of
organisation providing
education and training

1988- 1996

Manager, auditor
Krājbanka department and branch management, deposit operations, auditing
Krājbanka Valmiera branch, Rīgas iela 27, Valmiera LV-4201
Finances, banks

1987 - 1988

Branch deputy manager
Cooperation with legal entities, credit management
Bank of Latvia, Gulbene branch, Rīgas iela 50, Gulbene
Finances, banks
2002- 2005

University of Latvia, Faculty of Economics and Management, doctoral studies
1999 - 2001

Social Science Master in Economics, Diploma Nr. 010228

University of Latvia, Faculty of Economics and Management
1998-1999

Economist qualification in accounting
Latvia State University, Faculty of Finance and Trade
1982-1987

Economist

Latvia State University, Faculty of Finance and Trade

Other relevant
Education

Dates May 2004
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Title of qualification Certificate “Quality manager”
awarded

Name and type Zygon Baltic Center
organisation providing
education and training

Dates October- November 1998

Title of qualification Certificate “Financing of social sphere”
awarded

Name and type of Austia, Joint Vienna Institute
organisation providing
education and training
Dates January-March 1997

Title of qualification Certified auditors’ training course
awarded

Name and type of “Grāmatvedis” Ltd.
organisation providing
education and training
Personal skills and
competences
Mother tongue(s)

Other language(s)

Latvian

Self-assessment

Understanding

Listening

European level (*)
English

B2
B1

Russian

Reading
B2

Speaking

Spoken interaction

B2

B2
B1

Listening
B2
B1

Writing

Reading
B2
B1

Social skills and Vidzeme University College Constitutional assembly (Satversme) member (since 1999- present) and
competences Senate member 1999.-2004.
Participation in projects and work-groups

Organisational skills and
competences

Organization and delivering of courses and seminars

Technical skills January-June 2002- University of Latvia certificate „Tertiary didactics: modern theory and practice”

Computer skills and
competences

MS Office, Open Office, Internet,

Publications - Participation in Banking Institution of Higher Education conference „Qualitative growth of higher
educational institutions and its impact upon the development of national economy and science” (September
12-13, 2002 with the with the report „regional higher education istitution for sustainable development of the
region” (publiched in the Collected articles of the conference
- Participation in an international conference held by the University of Latvia in May 2003, publication
„Vidzeme regional College for the sustainable development of the region” in the Collected Articles of
University of Latvia

Organizational experience
and participation in
international projects

-

-

-

UNDP project “Promotion of rural development: linking education and entrepreneurship” –
director;
Project Vasaraudze 25-Phare – LE – PAO/Inst Build „Apraisal of Baltic City Project in Vidzeme”
regional coordinator;
Project VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/000008/008 “Implementation of renovation for study
space modernization in information technologies at Vidzeme University College” – project
manager.
ERAF project Nr.2010/0191/2DP/2.1.2.0/10/APIA/VIAA/001 „Atbalsts ES 7.ietvara ICT
programmas STREP projekta „Simulation Highway” assistent
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EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

PERSONAL INFORMATION
Name

E-mail

WORK EXPERIENCE
• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held

VINETA SILKĀNE

Vineta.Silkane@va.lv

2001 onwards
Vidzeme University College
Assistant professor, Department of Communication and Public Relations
– Academic Courses: (bachelor level) Research methodology I, II, Research methods in
Public Relations, Group communication, Communication training, Organizational
communication, (master level) Research methods, Communication and social
interaction, Organizational behaviour etc
– Research activities (Transformational leadership, Group communication, Organization
communication)
– Methodological work
1997 onwards (director of study program) (head of department 1997-2008)
Vidzeme University College
Head of Department of Communication and Public Relations. Director of study program of
Communication and Public Relations

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

1996-2001
Vidzeme University College
Lecturer of Department of Communication and Public Relations
– Academic Courses: Research methodology, Group communication, Communication
training, Organizational communication, Public relations and ethics, Social
development and personality, Developmental psychology
– Research activities (Group communication, Organization communication, Object
relations theories)
– Methodological work

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

1994-2002
Medical Academy of Latvia
Lecturer of Chair of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy
− Academic Courses: Interpersonal communication, Developmental psychology,
Theories of personality and developmental psychology, Communication psychology,
Personality psychology, Medical psychology
− Research activities (Object relations theories, ego psychology, psychosomatic
medicine)
− Methodological work

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held

1992-1994
Pedagogical College
Psychologist, Scientific Laboratory of Psychological Research

• Dates (from – to)
• Name and address of employer

1991-1992
University of Latvia
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• Occupation or position held

Engineer, Faculty of Law

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held

1990-1991
Computing Centre
Engineer

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Occupation or position held

1988-1990
State University of Latvia
Laboratory assistant, Faculty of Physics and Mathematics,

EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from – to)
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered

1998-2002
The University of Latvia

• Dates (from – to)
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded

1995-2001
Collaborative project of Institute of Group Analysis (Oslo, Norway), Institute of Group Analysis
(Copenhagen, Denmark) and Lithuanian Group Analytic Society (Vilnius, Lithuania)
Basic Training Course, Advanced Training Course and Qualifying Training Program in Group
Analysis
Group psychotherapist, group analyst

• Dates (from – to)
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded

1994-1996
University of Latvia

• Dates (from – to)
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Dates (from – to)
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded

PhD Programme Psychology

Clinical psychology
MA in Psychology
1991-1994
University of Latvia
Psychology
BA in Psychology
1985-1990
University of Latvia
Mathematics
Qualification of mathematician

PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES
MOTHER TONGUE

LATVIAN
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OTHER LANGUAGES
English
Russsian

SOCIAL SKILLS

AND COMPETENCES

ORGANISATIONAL SKILLS

AND COMPETENCES

Understanding
C1

Listening

C2

C2

B1

C1

B1
B2

Latvian Association of Clinical Psychology (Chairperson 1998-2002, Vice Chairperson
2002-2006, Board member 1998-2006, 2009 onwards, Chairperson of Certification
committee 2004-2007, Member of Certification committee 2004-2009)
Union of Latvian Psychologists (Board member 2002-2004)
EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association) - member

–

–
–

DRIVING LICENCE(S)

B1

C1

Writing

Senator of Vidzeme University College Senate (1997-2010)
Council of Social Science Faculty, chairperson (September 2008 onwards)
Chairperson of Vidzeme University College Senate (October 2003 – June 2008)
Chairperson of Vidzeme University College Constitutional assembly (1999 – September
2003)
Chairperson of Committee of Study and Research, Vidzeme University College (20022003)
Chairperson of Committee of Developmental Strategy (2003)

–
–
–
–

–

AND COMPETENCES

Speaking

Spoken interaction Spoken production

good communication, teamwork and co-operation skills

–

OTHER SKILLS

C1

Reading

–
–
–

Communication trainings, Analytic oriented clinical group, Support groups for teachers
and physicians.
Psychological consulting
Focus group mediator

Driving Licence, Category B (qualified since 1999)
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati

Uzvārds / Vārds

E-pasts

Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

Darba pieredze
Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Šiņicins Mihails
mihails.sinicins@va.lv
Latvijas Republikas
27. 02.1953.
vīrietis

2003. -

Lektors

Lekcijas, semināru vadīšana studiju kursos ”Ievads uzņēmējdarbība”, Mikroekonomika”,
””Makroekonomika”. Studentu gadaprojektu, diplomprojektu vadīšana.
Vidzemes augstskola; Cēsu ielā 4, Valmiera, Latvija LV 4200

Izglītība

2003. -2007.Lektors

Lasīt lekcijas, vadīt seminārus studiju kursā ”Ekonomikas mācīšanas metodika”, vadīt studentu
pedagoģiskās prakses
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte; Aspazijas bulvāris 5, Rīga.

Izglītība

1978. – 2007.
Skolotājs

Veikt vēstures, ekonomikas, sociālo zinību pedagoga pienākumus
Parka iela 30, Mazsalaca, Latvija, LV 4215

Izglītība

1999. – 2003.
Skolotājs

Ekonomikas mācīšana

Valmieras ģimnāzija, Leona Paegles iela 40, Valmiera, LV 4200

Izglītība

1976. – 1978.
Pasniedzējs

Vēstures mācīšana

Ozolu 5.LPTV; Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu rajons.

Izglītība
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Izglītība
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Papildus izglītība

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un veids

1996. – 1998.

Maģistra diploms, pedagoģijas maģistrs
Ekonomika, ekonomikas mācīšanas teorijas
Latvijas Universitāte

1995. – 1996.

Profesionālās izglītības atestāts; vidusskolas lietišķās ekonomikas skolotājs
Ekonomika, pedagoģija
Latvijas Universitāte

1971. – 1976.

Diploms, vēsturnieks, vēstures un sabiedrības pamatu skolotājs.
Vēsture, filozofija, zinātniskais komunisms.
Latvijas Universitāte

1996. – 1997.

Sertifikāts, Ekonomikas skolotāju multiplikators
ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālā padome

2003.

Sertifikāts, mācību līdzekļu veidošanai ekonomikā
ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālā padome

Prasmes
Dzimtā valoda

krievu

Citas valodas

Sapatne

Pašnovērtējums

Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Angļu valoda
Latviešu valoda

Sociālās prasmes
Organizatoriskas prasmes

B2
B1

(*)

Lasīšana
B2
B2

Dialogs
B2
B1

Runāšana

Monologs

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

B1
B1

Rakstīšana
B1
B1

Sadarbība multikulturālā sabiedrībā
Neliela pieredze pedagogu kolektīva vadīšanā, skolas darba organizācijā un vadīšanā
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Tehniskas prasmes Ikdienā nepieciešamo prasmju līmenī.
Datora lietošanas prasmes

Citas prasmes
Vadītāja apliecība

Papildu informācija
(Publikācijas, piemēram)

Microsoft Word, PowerPoint, Excel

Sports, tūrisms
B kategorijas autovadītāja apliecība
Āutors mācību līdzekļiem ekonomikā, politikā un tiesībās, vēsturē pamatskolai un vidusskolai.

Organizatoriskā pieredze un Organizēju Baltijas valstu ekonomikas skolotāju semināru Rīgā; ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālās
padomes semināru Rīga; ASV skolotāju pieredzes apmaiņas braucienus uz Latviju.
dalība starptautiskos
projektos
2011. gada 27. jūnijā.

Paraksts:

/M. Siņicins/
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Europass
Curriculum Vitae
Uzvārds / Vārds Suharževska Erna
E-pasts

Pilsonība

erna.suharzevska@va.lv

Latvijas

Darba pieredze
Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

09.2006. – līdz šim brīdim
Lektore

krievu valodas kursa docēšana

Vidzemes Augstskola
Cēsu ielā 4., Valmierā, LV - 4200

izglītība

01.2003.-09.2006.
Vieslektore

krievu valodas kursa docēšana

Vidzemes Augstskola
Cēsu ielā 4., Valmierā, LV - 4200
izglītība

1990.g. – līdz šim brīdim
skolotāja

Krievu un vācu valodas pasniegšana

Cēsu Valsts ģimnāzija
L. Paegles ielā 1., Cēsīs, LV - 4101
izglītība

Izglītība
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Laika periods

1999.-2002.gg.

Maģistra diploms, Nr. 001953, 20.06.2002.,
piešķirts pedagoģijas maģistra grāds
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

1993.-1995.gg.

Profesionālās izglītības atestāts, Nr. 000296, 07.07.1995.,
piešķirta pamatskolas vācu valodas skolotājas kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte

1972. – 1977. gg.
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Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Diploms, Nr. 402372, 29.06.1977.,
piešķirta filoloģes, krievu valodas un literatūras pasniedzējas kvalifikācija
Latvijas Valsts universitāte

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas

Pašnovērtējums

Eiropas līmenis (*)
Vācu valoda

Angļu valoda

Krievu valoda

Sapratne

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Runāšana

Rakstīšana

Monologs

B1 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis
A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis

C2
(*)

Augstākais
līmenis

C2

Augstākais
līmenis

C2

Augstākais
līmenis

C2

Augstākais
līmenis

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

C2

Augstākais
līmenis

Sociālās prasmes Labas saskarsmes prasmes
Datora lietošanas prasmes
Citas prasmes
Publikācijas

Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Vadītāja apliecība, B kategorija
„Krievu valodas statuss un vieta Latvijas izglītības sistēmā”,
konferences rakstu krājumā „ Материалы международной конференции Функционирование
русского языка в двуязычном образовательном пространстве»
Sanktpēterburga, 2010.g.
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Europass Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds

E-pasts

Pilsonība

Dzimšanas datums

VIĻUMSONE Genovefa
genoveva.vilumsone@va.lv

Latvijas

06.04.1941

Darba pieredze

Laika periods

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods, nozare

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods, nozare

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods, nozare

Profesija vai ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Izglītība

Laika periods

Piešķirtais izglītības dokuments

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Kopš 1997.g. līdz šim

Vidzemes Augstskolas docētāja, kopš 1999.-2008.) Svešvalodu (kopš 2007.g. – Valodu) katedras
vadītāja. Kopš 2001.g. docente

Angļu valodas mācīšana biznesa un tūrisma nozaru studentiem. Specializēto kursu pasniegšana
tulkošanas specialitātes studentiem. Līdz 2004.g. iestājeksāmenu uzdevumu gatavošana ViA. Valodu
katedras/ centra darba organizēšana un vadība.
Vidzemes Augstskola, Valmiera, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200

1994. – 2004. Vispārējā Izglītība

Valmieras pilsētas Angļu valodas centra vadītāja

Centra darbības sagatavošana, skolotāju bibliotēkas organizēšana, valodu kursu pasniegšana un
organizēšana, sadarbība ar izdevniecībām.
Angļu valodas mācību centrs, Valmierā, Cēsu ielā 4, LV- 4200

1980. – 2006. Vispārējā izglītība

Valmieras rajona Angļu valodas metodiskās apvienības vadītāja

Piedalīšanās skolu akreditācijā, kvalifikācijas celšanas kursu, semināru un nodarbību vadīšana
skolotājiem, uzdevumu gatavošana un olimpiāžu vadīšana rajonā un novadā, publiskās runas
konkursu organizēšana Vidzemē, skolotāju tālākizglītības plānošana un vadība
Valmieras rajona Skolu valde, Valmierā, Lāčplēša ielā 1, LV - 4200

1964. – 2002. Vidējā izglītība

1964.-1971. Angļu valodas skolotāja Valmieras Viestura vidusskolā ,
1971.-2002. skolotāja metodiķe Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

Angļu valodas mācīšana 4. – 12. klasēs, skolas metodiskās komisijas darba plānošana un vadība.

1997– 1999

Diploms par humanitāro zinātņu maģistra grāda piešķiršanu angļu filoloģijā

Svešvalodu mācīšanas metodika, angļu, vācu valoda, saskarsmes psiholoģija, pedagoģija. Aizstāvēts
maģistra darbs „Ekstensīvās un intensīvās lasīšanas stratēģijas, mācot angļu valodu nevalodniecisko
specialitāšu studentiem”
Latvijas Universitāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Rīga, LV 1586

1959– 1964

Diploms par Latvijas Valsts universitātes beigšanu, piešķirta filologa, angļu valodas skolotāja
kvalifikācija
Latvijas Valsts Universitāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Rīga, LV 1586
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kursi angļu valodas pasniedzējiem ESP ELL (Baltijas programma, 1998. – 2000.), kursi
Papildus izglītība Apmeklēti
Bella institūtā Saffron Walden (2003.), Lielbritānijā; kursi Kopenhāgenā, Dānijā ( 2 mēneši) un

Prasmes

Dzimtā valoda
Citas valodas

Ilinoisas štatā ASV (1 mēnesis), PDP Latvijā (kopā 3 gadi, 150 kontaktstundas),
ES augstskolu organizāciju SPACE, EURASHE, IATEFL konferences par zināšanu pārvaldību,
starptautiski atzītiem eksāmeniem angļu valodā (ESP) un starpkultūru komunikāciju (2004. -2006.)
Accueil seminārs Tūnā, Šveicē, sertifikāts par eksaminētāja kvalifikāciju starptautiski atzītos
eksāmenos tūrisma specialitātē (2006)
ISEC sertifikāts par angļu valodas mācīšanas metodikas kursu apguvi, (2006)
Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas 5.zinātniskā konference (referāts), (2006)
Pasaules Valodu skolotāju federācijas (FIPLV) konference (referāts), (2007)

Latviešu valoda
Sapratne

Pašnovērtējums

Eiropas līmenis (*)

Klausīšanās

Angļu

C2

Krievu

C2

Vācu
Sociālās prasmes
Organizatoriskas prasmes
Datora lietošanas prasmes
Citas prasmes
Intereses

Vadītāja apliecība

Tulkošanas prakse

Publikācijas

Apbalvojumi

A2
(*)

Augstākais
līmenis
Augstākais
līmenis

Pamatlīmenis

C2
C2

Lasīšana

Augstākais
līmenis
Augstākais
līmenis

Dialogs
C2
C1

B1 Vidējais līmenis A2

Runāšana

Augstākais
līmenis
Augstākais
līmenis

Pamatlīmenis

Rakstīšana

Monologs

C2
C1
A2

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Augstākais
līmenis
Augstākais
līmenis

Pamatlīmenis

C2
C1
A2

Augstākais
līmenis
Augstākais
līmenis

Pamatlīmenis

Labas spējas strādāt komandā un daudzkultūru vidē, iegūtas starptautiskās konferencēs un projektos.
Savstarpējās saskarsmes prasmes, studējot literatūru un darba praksē.
Vadītāja darba iemaņas, vadot 8 cilvēku kolektīvu. Plānošanas un ikdienas darba organizēšanas
prasmes, vadot rajona angļu valodas skolotāju metodisko apvienību un ViA Valodu un eksaminācijas
centru.
Prasmes strādāt Microsoft Office vidē

Pieredze konferenču tulka (UNDP, UNICEF, ES Phare, ZAAO, ViA) un profesionālo tekstu tulkotāja
darbā.
Ceļošana, apceļotas gandrīz visas Eiropas valstis
A, B kategorijas

No 1994. – 2010. UNDP, UNICEF, ES Phare, ViA konferenču tulkošana
Galerijas „Laipa” 6 bukletu tulkošana
Valmieras Evaņģēliski luteriskās baznīcas bukleta tulkošana
Materiālu tulkošana Valmieras pilsētas domei un Valmieras rajona padomei
Juridisko un tehnisko materiālu tulkotāja un konferenču un semināru tulks SIA „ZAAO”
Reklāmas materiālu tulkošana dažādām firmām
ViA Satversmes un akreditācijas materiālu tulkošana

2002.- 2011. Referāts „Starpkultūru kompetences angļu valodas apguvē”.
5. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Liepāja, 2006.
Referāts: „Izaicinājums, izmantojot Dž. Orvela grāmatu „Dzīvnieku Ferma” angļu valodas mācīšanā
mūsdienās”. Lielbritānijas Padomes Oksfordas 17. Literatūras konferences materiāli, 2002
Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekstensīvās lasīšanas stratēģijas darbā ar
nevalodniecisko specialitāšu studentiem”, Rīga, 2002
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diploms par radošu un profesionālu
pedagoģisko darbību augstākajā izglītībā. Gada balva 2008.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par radošu pedagoģisko darbību
vispārējā izglītībā (2003.)
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Pielikums Nr.16.
SENĀTA LĒMUMS
Par studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma
apstiprināšanu un virzīšanu atkārtotai akreditācijai
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