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STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

1. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

Studiju programma „Sabiedrības pārvaldība” ir profesionālā maģistra studiju programma, 
kas paredz sagatavot augsti kvalificētus, teorētiski un praktiski izglītotus, kompetentus, 
konkurētspējīgus sabiedrības pārvaldības speciālistus un vadītājus ar plašām starpnozaru 
zināšanām, ar spējām veidot, ieviest un izvērtēt publiskās politikas, veicināt šo politiku 
komunikāciju  publiskajā  sektorā,  starp  dažādām organizācijām,  kā  arī  starp  publisko 
sektoru un sabiedrību. 

Studiju  programma  sagatavos  profesionāļus  darbam  valsts  un  pašvaldību  iestādēs, 
pētnieciskajos  institūtos  un  nevalstiskajās  institūcijās.  Sagatavotie  speciālisti  būs 
kompetenti  sabiedrības  pārvaldības  procesu  vadīšanā,  analīzē  un  komunikācijā. 
Sabiedrības pārvaldības studiju programmas absolventiem jāspēj veikt nozares politikas 
„ex-post”  un  „ex-ante”  novērtējumus;  izstrādāt  stratēģiskos  plānus  un  attīstības 
programmas;  jāpārzin  sabiedrības  aktuālās  problēmas,  jāpārzin  publisko  tiesību 
pamatprincipus,  to  pielietojumu  ES,  valsts  un  pašvaldību  darbā;  jāspēj  noteikt 
piemērotākie  projekta  realizēšanas  standarti  un  projekta  veiksmīguma  izvērtēšanas 
kritērijus  nozarē,  jāprot  prezentēt  nozares  politikas  dokumentus  sabiedrībai,  sniegt 
atbilstošus kompetentus skaidrojumus masu informācijas līdzekļiem. 

Studiju programma ir izstrādāta, sadarbojoties ar Latvijas publiskā sektora pārstāvjiem un 
potenciālajiem  darba  devējiem.  Programmas  izstrādes  gaitā  analizēts  darba  tirgus 
pieprasījums,  analizētas  Latvijas  augstskolās  realizētās  akadēmiskās  un  profesionālās 
studiju programmas, kā arī izmantota Lietuvas, ASV, Lielbritānijas augstskolās realizēto 
līdzīgu studiju programmu pieredze. 

Studiju programmu tiek īstenota pilna laika studiju formā.

2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2. 1. Programmas mērķis: 
Vidzemes augstskolas Sabiedrības pārvaldības studiju programmas mērķis ir sagatavot 
augsti  kvalificētus, teorētiski  un  praktiski  izglītotus, kompetentus,  konkurētspējīgus 
sabiedrības  pārvaldības  speciālistus  un  vadītājus  ar  plašām starpnozaru  zināšanām, ar 
spējām  veidot,  ieviest  un  izvērtēt  publiskās  politikas,  kā  arī  nodrošināt  efektīvu 
komunikāciju saistībā ar šīm politikām. 

2. 2. Programmas uzdevumi: zināšanas un izpratne, prasmes iemaņas

Sabiedrības pārvaldības studiju programmas galvenie uzdevumi ir: 
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1. Sniegt  plašu,  uz  zinātniskiem  pamatiem  balstītu  un  praktiski  orientētu 
profesionālo maģistra izglītību. 

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

3. Sniegt  studentiem  vispusīgas,  dziļas  un  analītiskas  zināšanas  un  izpratni  par 
sabiedrības  pārvaldības  procesiem,  valsts  pārvaldes  iekārtas  tiesiskajiem, 
politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem.

4. Veidot studentos padziļinātas  prasmes un iemaņas sabiedrības pārvaldības  jomā 
iegūto zināšanu praktiskai pielietošanai atbilstoši izvirzītajam mērķim, izvēloties 
adekvātas  izglītības  un  vadības  metodes  un  paņēmienus,  nodrošinot  lietišķo 
zināšanu  apguvi  ar  pētniecības  projektu  un  maģistra  darba,  kā  arī  praktisko 
nodarbību un mācību prakšu starpniecību. 

5. Pilnveidot  pētniecību  sabiedrības  pārvaldības  jomā,  īpašu  uzmanību  pievēršot 
atbilstošas cilvēkresursu un materiāli tehniskās bāzes attīstības aspektiem.

6. Veicināt  programmā  iesaistītā  akadēmiskā  personāla  ieguldījumu  sabiedrības 
pārvaldības jomas praktiskā un teorētiskā attīstībā Latvijā.

7. Veicināt  sabiedrības  pārvaldības  programmā  iesaistītā  akadēmiskā  personāla 
papildināšanu  ar  pieredzējušiem  praktiķiem,  kā  arī  nodrošināt  mācībspēku 
piesaisti no citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs.

8. Veicināt  akadēmiskā  personāla  regulāru  akadēmiskās  un  profesionālās 
kvalifikācijas celšanu.

9. Izvērst  sadarbību  ar  valsts  un  pašvaldību  iestādēm  un  nevalstiskajām 
organizācijām.

10. Veicināt  sabiedrības  pārvaldības  studiju  programmas  materiāli  tehniskās  bāzes 
nepārtrauktu paplašināšanu un uzlabošanu. 

3. STUDIJU  PROGRAMMAS  UN  TAJĀ IEKĻAUTO  KURSU  (LEKCIJU, PRAKTISKO NODARBĪBU, SEMINĀRU) 
APRAKSTS

Vidzemes augstskolas Sabiedrības pārvaldības maģistra profesionālo studiju programmas 
obligāto  kursu  sadalījums  atbilstoši  MK noteikumu Nr.481  paragrāfiem ar  minimālo 
obligāto kredītpunktu skaitu ir šāds:

MK 
481

Atšifrējums Minimum
s

Sabiedrības pārvaldība Faktisk
ais

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

vismaz 7 
kredītpun
kti

Demokrātijas teorijas un 
publiskā pārvalde
Politikas analīze
Ētika un vērtības politikas 
veidošanas procesā 
Publiskās finanses
Publiskās pārvaldes tiesības

16 kp
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18.2 pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, 
projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi

vismaz 5 
kredītpun
kti

Lietišķās pētījumu metodes 
un statistika
Vadības sistēmas 
Vadības ekonomika

10 kp

18.3 pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi

vismaz 2 
kredītpun
kti

Cilvēkresursu vadība 4 kp

18.4 prakse vismaz 6 
kredītpun
kti

Prakse 6 kp

18.5 valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir maģistra 
darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana

vismaz 20 
kredītpun
ktu

Maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana

20 kp

Studiju  programma  atbilst  sagatavotajā  profesijas  standartā  “Publiskā  sektora 
administrators”, kas iesniegts IZM Profesionālās izglītības centrā apstiprināšanai saskaņā 
ar LR MK noteikumiem Nr.  481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības  valsts  standartu”,  noteiktajām  prasmēm  un  iemaņām.  Studiju  rezultāts  ir 
padziļinātas zināšanas Sabiedrības pārvaldībā, balstoties uz studentu iepriekšējo zināšanu 
bāzi.

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti; studiju ilgums ir 2 gadi (4 semestri) pilna 
laika studijās. A daļa ir 56 kredītpunktu apjomā, bet B daļa – 24 kredītpunktu apjomā.

Studiju plāns 
Obligātie kursi (A)

Demokrātijas teorijas un publiskā pārvalde 2
Vadības ekonomika 4
Publiskās finanses 4
Publiskās pārvaldes tiesības 4
Vadības sistēmas 4
Cilvēkresursu vadība 4
Politikas analīze 4
Ētika un vērtības politikas veidošanas procesā 2
Lietišķās pētījumu metodes un statistika 2
Maģistra darba izstrāde 20
Prakse 6

Kopā: 56
Izvēles kursi (B)

Jāizvēlas 24 kp apjomā
Sabiedrības pārvaldības reformas 4
Politikas plānošana 2
Stratēģiskā vadība 4
Programmu un politikas ietekmes novērtēšana 2
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Salīdzinošā publiskā politika 4
Politikas analīzes metodes 4
Finanšu vadība 2
Komunikācijas vadība un stratēģijas 4
Informācijas resursu un sistēmu plānošana un vadība 4
Zināšanu pārvaldība 2
Mūsdienu informāciju tehnoloģijas 2
Konfliktu vadība 4
Projektu vadība 2
ES institūcijas un tiesības 2
Starpkultūru komunikācija 2
Cits izvēles kurss pie vieslektora 4

Kopā: 48

Sadalījums semestros pilna laika studijām
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.

Obligātie kursi
Lietišķās pētījumu metodes un statistika 2
Vadības ekonomika 4
Politikas analīze 4
Vadības sistēmas 4
Publiskās pārvaldes tiesības 4
Demokrātijas teorijas un publiskā 
pārvalde

2

Publiskās finanses 4
Cilvēkresursu vadība 4
Ētika un vērtības politikas veidošanas 
procesā

2

B daļas studiju kursi 6 18
Maģistra darba izstrāde 4 2 14
Prakse 6

kp 20 20 20 20

Sabiedrības pārvaldības studiju programma ir veidota, ņemot vērā jaunākās atziņas no 
dažādās  valstīs  īstenotām  līdzīgām  studiju programmām,  kā  arī  nozares  attīstības 
tendences  pasaulē  un  Latvijā.  Studiju  rezultāts  ir  vērsts  uz  tādu  programmas  kursu 
kombināciju, kas integrētā veidā piedāvā gan plašu, gan dziļu skatījumu uz sociālajiem, 
politiskajiem, ekonomiskajiem un komunikācijas procesiem, galveno uzsvaru liekot uz 
kritisko un analītisko spēju attīstību un pilnveidošanu. 

Studiju  programmas  obligātā  daļa  (56  kp) ietver  kursus,  kas  dod  vispārēju  ieskatu 
sabiedrības  pārvaldības  attīstības  problemātikā  (Demokrātijas  teorijas  un  publiskā 
pārvalde),  gan  kursus,  kas  studiju  rezultātā  sniedz  zināšanas  par  pārvaldības  procesu 
tiesiskajiem  un  ekonomiskajiem  aspektiem  (Publiskās  pārvaldes  tiesības,  Vadības 
ekonomika,  Publiskās  finanses),  gan  vadībzinību  kursus  (Cilvēkresursu  vadība  un 
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Vadības sistēmas), kas savukārt ietver tādus vadībzinību aspektus kā kvalitātes vadība, 
procesu  vadība,  pārmaiņu  vadība  u.c.  Maģistra  studiju  programmas  obligātajā  daļā 
iekļauts  kurss  Politikas  analīze,  kas  akcentē  politikas  procesa organizācijas  un satura 
veidošanas  būtiskākos  aspektus,  analizē  publisko  politiku  veidošanā  un  īstenošanā 
iesaistītās  institūcijas,  to  darbības  kontroles  un  atbildības  dimensijas.  Nozīmīga  loma 
jāpievērš ētikas jautājumiem sabiedrības pārvaldībā, un tie tiks aplūkoti un analizēti kursā 
Ētika un vērtības politikas veidošanas procesā. Īpaša uzmanība maģistra programmā tiek 
veltīta  studentu  pētniecisko  spēju  un  prasmju  attīstībai  un  pilnveidošanai,  tāpēc  ir 
paredzēts gan atsevišķs kurss Lietišķajās pētījumu metodēs un statistikā, gan arī maģistra 
darba  izstrādes  procesā  ir  paredzēti  pētniecības  darbu  izstrādes  semināri,  pētniecības 
metožu semināri, semināri par argumentācijas un prezentācijas mākslu, gan arī publiskās 
runas principu padziļināta apguve. Obligātajā programmas daļā ir iekļauta arī prakse un 
maģistra darbs. (A daļas kursu apraksti 1.pielikumā)

Studiju programma izvēles daļā (24 kp apjomā) tiek piedāvāts padziļināti apgūt politikas 
analīzes  un  pārvaldes  zinības,  kā  arī  informācijas  procesu  vadību.  Šāda  izvēle  nav 
nejauša, jo labam sabiedrības pārvaldības profesionālim ir jāspēj gan izprast politikas, 
gan  tās  veidot,  gan  arī  nodrošināt  efektīvu  informācijas  apriti  un  komunikāciju  gan 
politikas veidošanas procesā, gan sabiedrības informēšanā. Tādā veidā studentiem tiek 
piedāvātas iespējas apgūt kursus, sākot no politikas plānošanas un stratēģiskās vadības, 
līdz programmu un politikas ietekmes izvērtēšanai, padziļināti studējot dažādas politikas 
analīzes  metodes  un  finansu  vadības  problēmas,  taču  neatstājot  novārtā  sabiedrības 
pārvaldības reformu jautājumus un salīdzinošo skatījumu publisko politiku veidošanā un 
attīstībā.  Savukārt  kursi  informācijas  procesu  vadībā  sniedz  iespēju  padziļināti  studēt 
komunikācijas  un  informācijas  teorijas,  vienlaicīgi  akcentējot  šo  procesu  praktiskos 
aspektus,  kas  tiek  apgūti,  studējot  komunikācijas  vadību  un  stratēģijas,  informācijas 
resursu  un  sistēmu plānošanu un  vadību,  kā  arī  konfliktu  un  krīžu  vadību.  Jaunākās 
nozares atziņas tiek apgūtas zināšanu pārvaldības, kā arī jauno informācijas tehnoloģiju 
kursos. (B daļas kursu apraksti 2.pielikumā)

Studiju programmas apguve notiek, izmantojot un praktizējot kā pasīvās,  tā aktīvās 
studiju darba formas. Teorētiskās zināšanas studenti apgūst lekcijās, semināru nodarbībās 
un patstāvīgas literatūras studijās. Kā arī, izmantojot tādas studiju formās, kā diskusijas, 
grupu darbi, praktiskās nodarbības. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu 
patstāvīgo un pētniecisko darbu: literatūras studijas, referātu, pētījumu, kursa darbu (gan 
individuāli, gan grupās) izstrādi, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet arī veicina 
daudzu  nozīmīgu  prasmju  un  iemaņu  veidošanos,  piemēram,  sava  viedokļa 
argumentēšanas iemaņu apguvi.

Kursa  noslēgumā katram studentam ir  jākārto  rakstisks  vai  mutisks  eksāmens  un/vai 
jāiesniedz plašāks pētnieciskais darbs, kurā tiek demonstrētas apgūtās zināšanas, kā arī 
studenta spēja tās saistīt ar agrāk iegūtām prasmēm, iemaņām un zināšanām.

Prakse
Studenti  mācību  praksē  pavada  sešas  nedēļas.  Tā  tiek  organizēta  atbilstoši  studiju 
programmai un prakses nolikumam. Praksē students pilda prakses uzdevumus un raksta 
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atskaiti.  Studentam  prakse  ir  publiski  jāaizstāv.  Prakses  vērtējumu  dod  attiecīgās 
institūcijas vai organizācijas pārstāvis un augstskolas mācībspēks. Prakses, galvenokārt, 
tiek plānotas Latvijas publiskās pārvaldes institūcijās. (Praksi reglamentējošie dokumenti 
3.pielikumā) 

Maģistra darbs ir individuāli veikts pētījums ar praktisku ievirzi, kas apliecina studenta 
spēju pielietot studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas aktuālu 
sabiedrības  pārvaldības  problēmu analīzē.  Maģistra  darbam izvirzītās  prasības  nosaka 
ViA Politoloģijas nodaļas apstiprinātie maģistra darba izstrādes metodiskie norādījumi. 
(Maģistra darba nolikums 4.pielikumā)

4. REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM

Informācija  par  Vidzemes  augstskolas  Sabiedrības  pārvaldības  studiju  programmu  ir 
pieejama Vidzemes augstskolā,  Tērbatas  ielā  10 Valmierā pie  programmas direktores 
Asoc.Prof.  Felicianas  Rajevskas  (e-pasts:  feliciana.rajevska@va.lv; tel  6182299), 
Politoloģijas  nodaļas  laborantes  Solvitas  Strodes  (e-pasts: solvita.strode@va.lv; tel. 
6182299 ). 

Vidzemes augstskolas mājas lapā http://www.va.lv ir interesentiem pieejama informācija 
par  ViA Sabiedrības  pārvaldības  studiju  programmu,  kā  arī  programmas prezentācija 
PowerPoint formātā.

Vidzemes augstskola piedalās ikgadējā izstādē „Skola” ar informatīvu stendu, kā arī tiek 
iespiesti  informatīvi  materiāli.  Periodiski  pirms  uzņemšanas  tiek  rīkotas  reklāmas 
kampaņas, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

5. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS VALSTS INTEREŠU 
VIEDOKĻA

5.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās 2.līmeņa augstākās izglītības 
standartam un profesijas standartam

Studiju  programma  izstrādāta  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  Izglītības  likumu  un 
Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 
apstiprinātajiem noteikumiem (Nr.  481,  20.  11.  2001.)  par  otrā  līmeņa  profesionālās 
augstākās  izglītības  valsts  standartu.  Programmas izstrādē  ir  ietverts  publiskā  sektora 
administratora  profesijas  standarts  (apstiprināšanas  posmā  esošais  profesijas  standarts 
5.pielikumā),  saskaņā  ar  LR  Profesiju  klasifikatora šai  profesijā  nodarbināto 
profesionālās darbības raksturojumu.
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Studiju programmu izstrādājot, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie 
akti. 

5.2. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona un 
VIA interešu viedokļa

Efektīvas  pārvaldības  nodrošināšanā  valsts  spēlē  koordinējošo  lomu,  cenšoties  atrast 
līdzsvaru starp daudzām interesēm – ekonomiskajām, politiskajām, sociālajām, pie kam 
to  dara,  ņemot  vērā  ne  tikai  valsts  iekšpolitisko  situāciju,  bet  arī  daudz  plašāko 
globalizācijas  procesu ietekmi uz  konkrētajai  sabiedrībai  būtiskiem jautājumiem. Šajā 
kontekstā tiek akcentētas valsts pamatfunkcijas – tās uzdevums ir uzturēt stabilu, efektīvu 
un taisnīgu vidi publiskajām un privātajām aktivitātēm, īstenot kontroli pār notiekošo, 
nest pilnīgu atbildību par publiskajiem pakalpojumiem, radīt un uzturēt vidi ilgtspējīgai 
attīstībai. Tas nozīmē, ka arvien vairāk darba tirgū tiek pieprasīti speciālisti ar plašām 
starpnozaru  zināšanām,  īpaši  attiecībā  uz  publisko  politiku  veidošanu,  īstenošanu  un 
izvērtēšanu,  kā  arī  komunikācijas  veicināšanu,  gan  publiskajā  sektorā  starp  dažādām 
organizācijām, gan arī starp publisko sektoru un sabiedrību. 

Pēdējos  gados  gan  akadēmiskajā  vidē,  gan  praktiķu  lokā  arvien  lielāka  nozīme  tiek 
piešķirta pārvaldības konceptam. “Pārvaldība” ir plašs jēdziens, kas apzīmē procesus ne 
tikai publiskajā sektorā, bet politiskajā sistēmā kopumā, uzsverot politiskās atskaitīšanās 
un  publiskās  pārvaldes  caurredzamības,  tiesiskuma  un  efektivitātes  nozīmi.  Jēdziens 
“pārvaldība” tiek lietots, lai norādītu uz nepieciešamību valsts institūcijām savā darbībā 
orientēties uz maksimālu iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un respektēšanu. Tas ietver 
orientāciju  uz  maksimālu  valsts  institūciju  darba  efektivitāti,  kvalitatīvi  jaunām 
attiecībām  starp  valsts  institūcijām  un  pilsoņiem,  moderno  tehnoloģiju  izmantošanu 
pārvaldē  utt. Šajā  kontekstā  lēmumu  pieņemšanas  un  īstenošanas  procesi  publiskajā 
sektorā tiek pētīti, izmantojot jaunus jēdzienus, pieejas un teorijas – publisko politiku, 
politikas īstenošanu, vadības teorijas, zināšanu pārvaldību, u.c.

Latvijas valsts pārvaldes kapacitāte ir bijis viens no tradicionāli kritizētiem aspektiem gan 
integrācijas Eiropas Savienībā kontekstā, gan arī analizējot publisko politiku veidošanas 
un īstenošanas problēmas nacionālajā līmenī.  Valsts kancelejas organizētajā seminārā, 
kas  notika  2003.gada  4.decembrī  (kopsavilkums  pieejams  http://www.politika.lv)  tika 
akcentēta politikas analīzes zemā kapacitāte valsts sektorā un nepietiekamā šīs disciplīnas 
integrācija esošajā augstskolu piedāvājumā. 

Politoloģijas nodaļa līdzdarbojās starptautiskās vasaras skolas “Improved Public Service 
through Strategic Budgeting and Improved Analytical Capacity - The 1st International 
Public Management Summer Institute” organizēšanā Siguldā 2005.g. jūlijā caur Fulbright 
(ASV)  programmu piesaistot  prof.  Julia  Melkers  (University  of  Illinois  at  Chicago). 
Vasaras skolas mācību metodiskie materiāli tagad tiek izmantoti Sabiedrības pārvaldības 
studiju procesā. 
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Sabiedrības pārvaldības studiju programma tika izstrādāta ar mērķi risināt šo problēmu 
Latvijas  valsts  sektorā,  sniedzot  nepieciešamās  zināšanas  un  izpratni  par  pārvaldības 
prinicipiem un to būtību.

Sabiedrības pārvaldības programmas izveide ir aktuāla un atbilstoša Vidzemes reģiona 
vajadzībām. Ņemot vērā Latvijas straujos attīstības tempus, ko no vienas puses pavada 
pārvaldes  decentralizācijas  tendences,  bet  no  otras  puses  –  reģionālo  un  vietējo 
pašvaldību  tieša  līdzdarbošanās  gan  nacionālo,  gan  reģionālo  politiku  veidošanā  un 
īstenošanā,  gan  arī  līdzdalība  starptautiskos  projektos,  sabiedrības  pārvaldības  studiju 
programma ir  instruments,  ar  kura  palīdzību  arī  reģionā  pavērtos  iespēja  paaugstināt 
cilvēkresursu  kapacitāti,  gan  piesaistot  maģistra  studijas  beigušos,  gan  piedāvājot 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas saviem darbiniekiem. 

Izvērtējot  Sabiedrības  pārvaldības  programmu  no  Vidzemes  augstskolas  interešu 
viedokļa,  profesionālā  maģistra  programma  ir  veidota  kā  loģisks  turpinājums 
Politoloģijas  un  Komunikācijas  un  sabiedrisko  attiecību  studiju  programmu darbībai. 
Septiņu gadu laikā ir uzkrāta atbilstoša akadēmiskā kapacitāte un ir izveidojusies cieša 
sadarbība  ar  nozares  profesionāļiem  (Ārlietu  ministrijas,  Valsts  kancelejas,  Latvijas 
Pašvaldību savienības u.c. institūciju pārstāvjiem), lai īstenotu maģistra līmeņa studiju 
programmu.  Studiju  programma  pavērs  iespēju  kā  docētājiem,  tā  arī  programmas 
īstenošanā  iesaistītajiem  profesionāļiem  tālākai  akadēmiskajai  un  profesionālajai 
izaugsmei. 

Rakstisku atsauksmi par  maģistra  studiju  programmu „Sabiedrības pārvaldība” un tās 
aktualitāti  un nepieciešamību Latvijā ir  sniegusi  Valsts  kanceleja,  Latvijas Pašvaldību 
savienība  un  LU  Ekonomikas  un  Vadības  fakultātes  Publiskās  pārvaldes  katedra 
(atsauksmes 6.pielikumā).

6. STUDIJU PROGRAMMAS NOVĒRTĒJUMS

         6.1. Studiju programmas organizācija
Studiju  programmas  nosaukums  ir  „Sabiedrības  pārvaldība”  (Izglītības 
klasifikatora kods 46 345). Studiju programma paredz iegūt profesionālā maģistra 
grādu sabiedrības pārvaldībā.

Studiju programma tiek realizēta saskaņā ar 2004. gada 27. maijā izsniegto LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas izsniegto licenci (licence Nr. 04031-4).
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Uzņemšana  studiju  programmā  notiek  augustā  atbilstoši  ViA Senāta  apstiprinātajiem 
uzņemšanas un imatrikulācijas noteikumiem (7.pielikums).

2004./05.  akadēmiskajā  gadā  tika  uzsākta  profesionālā  maģistra  studiju  programmas 
Sabiedrības pārvaldība. Studiju programma tiek īstenota pilna laika studiju formā.

Vidzemes  augstskolas  Studiju  programma  „Sabiedrības  pārvaldība”  ir  profesionālā 
maģistra studiju programma, kas studiju rezultātā sagatavo augsti kvalificētus, teorētiski 
un  praktiski  izglītotus, kompetentus,  konkurētspējīgus sabiedrības  pārvaldības 
speciālistus un vadītājus ar plašām starpnozaru zināšanām, ar spējām veidot, ieviest un 
izvērtēt publiskās politikas, veicināt šo politiku komunikāciju publiskajā sektorā, starp 
dažādām organizācijām, kā arī starp publisko sektoru un sabiedrību. 

Studiju  programma  sagatavos  profesionāļus  darbam  valsts  un  pašvaldību  iestādēs, 
pētnieciskajos  institūtos  un  nevalstiskajās  institūcijās.  Sagatavotie  speciālisti  būs 
kompetenti sabiedrības pārvaldības procesu vadīšanā, analīzē un komunikācijā.

Studiju programma ir izstrādāta, sadarbojoties ar Latvijas publiskā sektora pārstāvjiem un 
potenciālajiem  darba  devējiem.  Programmas  izstrādes  gaitā  analizēts  darba  tirgus 
pieprasījums,  analizētas  Latvijas  augstskolās  realizētās  akadēmiskās  un  profesionālās 
studiju programmas, kā arī izmantota Lietuvas, ASV, Lielbritānijas augstskolās realizēto 
līdzīgu studiju programmu pieredze. 
Sekmīgi pabeigtas Sabiedrības pārvaldības profesionālās maģistra programmas studijas 
dod iespēju tālākai izglītībai doktorantūrā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Uzsākot  studiju  programmas  realizāciju,  radās  nepieciešamība  veikt  dažas  izmaiņas 
(apstiprinātas 2006.gada 22.februāra Senāta sēdē, protokols Nr.2). Šīs izmaiņas optimizē 
kredītpunktu sadali starp kursiem un precizē kursu nosaukumus atbilstoši to saturam:
kursa “Vadības sistēmas” apjoms samazināts no 6 kredītpunktiem uz 4 kredītpunktiem;
4  kredītpunktu  kurss  “Politikas  plānošana  un  stratēģiskā  vadība”  transformēts  kā  2 
kredītpunktu kurss “Politikas plānošana” un 4 kredītpunktu kurss “Stratēģiskā vadība”;
kursa nosaukumu “Modernās demokrātijas teorijas” mainīts uz “Demokrātijas teorijas un 
publiskā  pārvalde”;  kursa  nosaukums  “Cilvēkresursu  vadība  un  līderība”  mainīts  uz 
“Cilvēkresursu  vadība”;  kursa  nosaukums  “Konfliktu  un  krīžu  vadība” mainīts  uz 
“Konfliktu vadība”.

6.2. Studiju programmas praktiskā realizācija
Pilna  laika  studijās  2004./2005.gadā  tika  imatrikulēti  25  studenti,  no  kuriem studijas 
uzsāka  24  studenti.  Uz  šo  brīdi  no  iepriekšminētā  skaita  studē  18  studenti. 
2005./2006.gadā tika imatrikulēti 16 studenti, no kuriem viens ir eksmatrikulēts.

Sabiedrības pārvaldības studenti 2005.gada pavasarī veica grupas izvēli B daļas studiju 
kursiem, ko apgūst 2005./06.akadēmiskajā gadā, izvēloties šādus kursus:

Politikas plānošana 2 kp
Stratēģiskā vadība 4 kp
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Programmu un politikas ietekmes novērtēšana 2 kp
Finanšu vadība 2 kp
Komunikācijas vadība un stratēģijas 4 kp
Zināšanu pārvaldība 2 kp
Konfliktu vadība 4 kp
Projektu vadība 2 kp
Starpkultūru komunikācija 2 kp

Sabiedrības pārvaldības programmas studiju plānā norādīto kursu apguve notiek lekcijās, 
semināros, diskusijās, grupu darbos. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu 
patstāvīgo un pētniecisko darbu: literatūras studiju analīze, referātu, kursa darbu, grupu 
darbu  izstrāde  gan  individuāli,  gan  grupās.  Kredītpunkta  ietvaros  studentam jāapgūst 
aptuveni 100 lappušu tekstā (patstāvīgās literatūras studijas).

Lekciju  un  seminārnodarbību  vai  grupu  nodarbību  attiecība  pilna  laika  studentiem 
lielākajā daļā kursu ir 60 %: 40 %. Liela daļa docētāju izmanto pārtraukto lekciju metodi 
(tēmas izklāsts, kuram seko diskusija, analīze ar studentu līdzdalību). 90% studiju kursos 
kā kursa sastāvdaļa tiek izstrādāts kursa projekts (grupas izstrādāts pētījums). 

Lekcijās tiek izmantoti gan videoprojektors, gan kodoskops, kā arī Internets, kā arī dažas 
nodarbības tiek vadītas datorauditorijā un bibliotēkā. Lekciju materiāli, zinātniskie raksti 
un  cita  veida  mācību  materiāli  tiek  ievietoti  ViA e-vidē  (http://punkts.va.lv),  kura  ir 
pieejama studentiem un docētājiem, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Tāpat ir uzsākta 
iekšējā interneta tīkla Intranets darbība, kas atvieglos un pilnveidos augstskolas iekšējās 
informācijas pieejamības procesu studentiem.

Saziņa  starp  mācībspēku un  studentu  iespējama ar  elektroniskā  pasta  starpniecību,  jo 
katram  studentam  un  pasniedzējam  ir  sava  elektroniskā  pasta  adrese,  e  vidi,  kā  arī 
tiekoties individuālās konsultācijās ar docētāju.  

Lai studentus ievirzītu zinātniskajā pētniecībā tiek organizēti  maģistra  darbu izstrādes 
semināri,  kuros tiek padziļināti apgūta SPSS programma un tiek pārrunāti ar maģistra 
darba izstrādi saistīti jautājumi. 

Katram maģistra  darbam ir  zinātniskais  vadītājs,  kuru apstiprina Politoloģijas nodaļas 
kopsapulce.

Studiju  darba  plānojums,  -  lekciju  grafiku  sastāda  studiju  programmas  direktore 
sadarbībā ar studiju laboranti. Lekciju saraksts ir ievietots ViA mājas lapā. Par izmaiņām 
nodarbību grafikā studentiem tiek paziņots elektroniski izsūtot ziņu uz e-pastiem.

6.3.Vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti:
-  semestra laikā;
-  pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas apguves;
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-  pēc pilnas studiju programmas apguves – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.
Ikviena  pārbaudījuma mērķis  ir  konstatēt,  kādā  līmenī  students  ir  apguvis  teorētiskās 
zināšanas un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā 
darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai.

Kvalitātes rādītājs. Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana visos studiju kursos notiek 10 
ballu sistēmā (LR IZM noteik.  nr.208,  14.04.1998)..  Eksāmenu uzskata par nokārtotu 
(maģistrantam ieskaita kredītpunktus),  ja  vērtējums ir  no 4 (gandrīz  viduvēji)  līdz 10 
(izcili)  ballēm.  Prakse  tiek  vērtēta  kā  “ieskaitīts”  vai  “neieskaitīts”.  Katrā  kursā  ir 
izstrādāti  savi  vērtēšanas  kritēriji,  kas  paredz  dažādu formu un veidu pārbaudījumus. 
Katra kursa noslēgumā students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu. 

Sabiedrības  pārvaldības  programmā  nav  paredzētas  sesijas,  students  eksāmenu  kārto 
uzreiz pēc attiecīgā kursa beigām, kas veicina regulāru un sistemātisku zināšanu apguvi. 
Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz 
pakāpenisku  gala  vērtējuma  veidošanos  no  vairākiem  studenta  darbiem  katrā  kursā. 
Vērtēšanas  sistēma  ir  katra  kursa  izvērstā  kursa  apraksta  sastāvdaļa,  kuru  docētājs 
studentam izsniedz pirmās nodarbības laikā. 

Eksāmena  vērtējums,  kā  arī  gala  vērtējums,  kas  ierakstīts  pārbaudījumu  protokolā, 
docētājam  Politoloģijas  nodaļas  laborantei  jānodod  3  nedēļas  pēc  eksāmena  dienas. 
Vērtēšanas  sistēma ir  caurspīdīga.  Studentam ir  tiesības iesniegt  apelāciju  par  studiju 
kursa  vai  atsevišķa  darba,  kas  veikts  studiju  kursa  ietvaros  vērtējumu atbilstoši  ViA 
Apelācijas nolikumam.

Semestra laikā studentu teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc individuālā 
studiju darba rezultātiem: kontroldarbi, referāti, pētījumi, līdzdalība diskusijās, zināšanu 
pārbaudes  testi.  Praktisko  iemaņu  apguve  tiek  kontrolēta  izmantojot  praktiskus 
uzdevumus,  organizējot  prakses.  Ikviena  zināšanu  un  prasmju  pārbaudes  forma  ir 
komponents  kopējā  pārbaudes  sistēmā  un  tai  ir  noteikts  īpatsvars  kopējā  vērtējumā. 
Pārbaudījumu formas semestra laikā ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu motivēti regulāri un 
sistemātiski  strādāt  un,  piedaloties  pārbaudījumā,  pierādīt,  ka  studiju  kurss  ir  apgūts 
pilnībā. Šādos gadījumos students saņem novērtējumu par visu studiju kursu. Vērtējums 
tiek dots summējot atsevišķos pārbaudes posmos iegūto vērtējumu un ņemot vērā katra 
atsevišķā komponenta īpatsvaru kopējā vērtējuma sistēmā. Studiju semestra laikā studenti 
saņem atgriezenisko saiti par izpildītajiem darbiem un to novērtējumu Pēc mācībspēka 
ieskatiem  var  tikt  noteikts  pārbaudījums  pēc  studiju  kursa  pilnīgas  apguves. 
Pārbaudījums pēc studiju kursa pilnīgas apguves tiek organizēts pēc pilna kursa apguves. 
Šāds pārbaudījums var tikt organizēts kā rakstiski, tā mutiski. 

Valsts  pārbaudījums  sastāv  no  maģistra  darba  uzrakstīšanas  un  tā  publiskas 
aizstāvēšanas. Maģistra darbs ir individuāls darbs ar praktisku ievirzi. Tam jāatspoguļo 
prasme  atlasīt,  sistematizēt  un  analizēt  materiālu,  prasme  pamatot  materiāla  atlasi, 
argumentēt izvirzītos secinājumus un priekšlikumus, kā arī noformēt projektu.
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Maģistra  darbu  aizstāvēšana  ir  plānota  saskaņā  ar  LR  MK  noteikumiem  Nr.481 
“Noteikumi par  otrā  līmeņa profesionālās augstākās izglītības  valsts  standartu"  Valsts 
pārbaudījumu aizstāvēšanas komisijā piedalās vismaz  4 nozares profesionāļi. Maģistra 
darba galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums -50%, recenzenta vērtējums -30 %, 
darba vadītāja vērtējums -20%.

Valsts  pārbaudījuma  komisija  studentu  darbus  novērtē  pēc  kritērijiem  (pētījuma 
aktualitāte un izvēles pamatojums 10%, pētāmās problēmas skaidrība, darba struktūra, 
metodes 25%, rezultātu analīze un interpretācija, izvirzītie priekšlikumi un secinājumi 
35%,  darba  noformējums  10%,  uzstāšanās,  aizstāvība  20%),  vērtējuma  rezultāti 
studentiem tiek paziņoti tajā pašā dienā. Ja komisija maģistra darbu novērtē ar atzīmi, kas 
zemāka par „4”, tad tas ir jāpārstrādā un jāaizstāv atkārtoti.

Dialoga veicināšanai starp docētāju un studentu tiek plānotas sekojošas darba formas, kas 
veicina radošu darba vidi, ko raksturo koleģialitāte, savstarpēja sapratne un tolerance, kas 
veicina  iespējami  optimālu  docētāju  zināšanu  un  praktiskās  pieredzes  nodošanu 
studentiem:

• detalizētu kursa aprakstu izstrāde un izsniegšana katram studentam; 
• studijas mazās grupās, kas veicina studentu iesaisti mācību procesā;
• aktīvu mācību metožu pielietošana;
• patstāvīgo, pētniecisko un projektu darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem;
• kursa projekti, recenzēšana un publiska aizstāvēšana; 
• e-vides izmantošana apmācības procesā;
• individuālās konsultācijas;
• kumulatīvā studiju darba vērtēšanas sistēma un rezultātu analīze;
• studentu aptauju organizēšana par studiju programmas kursiem;
• prakses vadītāja atsauksme par studenta praksi.

Dialoga veidošanas metode rada atklātību, savstarpēju izpratni, studiju teorētiskās daļas 
saistību  ar  praktiskiem  piemēriem.  Komunikācijai  tiek  izmantotas  ne  vien  auditoriju 
nodarbības, elektroniskie saziņas līdzekļi, bet arī projektu darbu aizstāvēšanas, eksāmeni, 
prakses novērtējumi.

6. 4. Studējošie

6.4.1. Studējošo skaits programmā
Pēc  reģistrācijas  datiem  2005./06.  studiju  gada  pavasara  semestrim  Sabiedrības 
pārvaldības maģistrantūras 2.kursā ir 18 studenti, bet 1.kursā - 15 studenti. 

6.4.2. Imatrikulēto studentu skaits
2004. gada pilna laika studijās 1.kursā imatrikulēto studentu skaits ir 25, 2005. gadā -16 
studenti.

Dzimuma struktūra – 1.kursā studē 8 sievietes un 5 vīrieši, savukārt 2.kursā studē 13 
sievietes un 3 vīrieši. 
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Uz budžeta vietām, kas tiek piešķirtas pa semestriem, pretendē tikai tie, kas pilnā apjomā 
ir izpildījuši studiju programmas prasības. 2005./06. studiju gadā otrā gada studentiem ir 
16 budžeta vietas, bet pirmā gada studentiem – 8 budžeta vietas.

6.4.3. Absolventu skaits
Sakarā ar to, ka programmas īstenošana tika uzsākta 2004. gada septembrī, pirmie tās 
absolventi būs 2006.gadā.

6.4.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Anketās ir iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto 
zināšanu  un  prasmju  noderība,  lekciju,  praktisko  darbu  un  patstāvīgā  darba  nozīmes 
novērtējums, iespējas konsultēties ar pasniedzēju, tehniskā nodrošinājuma vērtējums un 
iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par docētāja darbu 
studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi 
par mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi 
pret studentiem un citas. Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par kursu, tā saturu un 
docētāja  sadarbību  ar  studentiem.  Atvērtie  jautājumi  ļauj  studentiem  izteikt 
ierosinājumus,  norādīt  uz  studiju  kursa  docēšanas  stiprajām un  vājajām vietām,  kam 
pievērst papildus uzmanību. (Studiju kursa novērtējuma anketas paraugs 8.pielikumā.)

2005./06.studiju gada rudens semestrī studenti novērtēja sešus studiju kursus – Finanšu 
vadība, Politikas analīze, Lietišķās pētījumu metodes un statistika, Demokrātijas teorijas 
un  publiskā  pārvalde,  Ētika  un  vērtības  politikas  veidošanas  procesā,  Programmu un 
politikas ietekmes novērtēšana.

Studiju kursus no dažādiem aspektiem var vērtēt skalā no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē “ļoti 
slikti”,  bet  5  –  “ļoti  labi”.  Jāatzīmē,  ka  kopumā  studenti  kā  piemērotāko  vērtējumu 
visbiežāk izvēlas skalā no 3 līdz 5. Tikai retos gadījumos kā atbilstošākais vērtējums tiek 
izvēlēts “slikti” - 2 vai “ļoti slikti” – 1. Visbiežāk studenti izvēlas vērtējumu “labi” – 4 
vai “ļoti labi” – 5.

Tāpat studenti visbiežāk uzskata, ka kursa mērķis “tiek sasniegts” vai arī “tiek sasniegts 
daļēji”. Arī mācību procesa organizācija studentus “apmierina pilnībā” vai arī “apmierina 
daļēji”. Retos gadījumos un tikai atsevišķos kursos parādās daži vērtējumi, kas saistīti ar 
uzskatu,  ka  kursa  mērķis  “netiek  sasniegts”  vai  ka  mācību  procesa  organizācija 
“neapmierina”. 

Tikai attiecībā uz vienu kursu - Finanšu vadību - vairums studentu uzskata, ka docētājs 
kursa  tēmas  nebija  adoptējis  atbilstoši  sabiedrības  pārvaldības  sfēras  specifikai,  kā 
rezultātā  kurss  šķita  pārāk  sarežģīts,  ar  iepriekšējām  zināšanām  neatbilstoši  augstām 
prasībām. Līdz ar to nākamajā studiju gadā ir jādomā par veidu un metodēm, kā šo kursu 
veiksmīgāk iekļaut studiju programmas “Sabiedrības pārvaldība” kontekstā.
Kursu  prasību  un  vērtēšanas  kritēriju  izklāstu,  kā  arī  docētāju  objektivitāti  studentu 
zināšanu novērtēšanā studenti vairumā gadījumu vērtē ar “ļoti labi” vai ar “labi”, retāk 
parādās vērtējums “viduvēji”. Līdzīga situācija ir arī attiecībā uz  iespējām konsultēties ar 
docētājiem un saņemt atbildes uz jautājumiem.
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Studenti  izjūt  ļoti  lielu  vajadzību,  lai  no  docētāju  puses  būtu  pēc  iespējas  lielāka 
atgriezeniskā  saite  par  studentu  visu  veidu  darbu  veikumu.  Docētājiem  būtu  savs 
vērtējums un tā pamatojums jāsniedz jau kursa gaitā – pakāpeniski no paša sākuma, lai 
studentam būtu lielākas iespējas izprast un uzlabot savu sniegumu studiju procesā. Tādā 
veidā studenti arī labāk saprastu, ko docētājs no viņiem sagaida.

Visaugstāk studenti vērtē docētāja spēju pietiekoši veiksmīgi sabalansēt teoriju ar praksi 
un piemēriem no Latvijā notiekošajiem procesiem. Tāpat būtiskas ir diskusiju iespējas, kā 
arī docētāja spēja uzklausīt studentu viedokli. 

6.4.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek, galvenokārt, ieteikumu formā. 
Pārrunas,  aptaujas  dod  iespēju  maģistrantiem  ieteikt  uzlabojumus  studiju  procesa 
pilnveidošanai.  Notiek  regulāra  studiju  darba  analīze  starp  programmas  direktoru  un 
mācībspēkiem semestri uzsākot un nobeidzot.

6.5. Akadēmiskais personāls
6.5.1. Akadēmiskā personāla skaits
Ņemot  vērā  profesionālā  maģistra  studiju  programmas  starpdisciplināro  raksturu, 
programmas īstenošanā tiks piesaistīts akadēmiskais personāls ne tikai no Politoloģijas 
nodaļas, bet arī no citām ViA nodaļām (Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa, 
Biznesa  vadības  nodaļa,  Tūrisma  organizācijas  un  vadības  nodaļa,  Informācijas 
tehnoloģiju nodaļa), kā arī  studiju programmas realizācijā ir piesaistīti  praktiķi,  kas ir 
atzīti savas nozares profesionāļi. (Docētāju CV 9.pielikumā.) Vairums docētāju ir ilgāku 
laiku studējuši vai stažējušies ārvalstīs, kā arī piedalījušies ar ziņojumiem un referātiem 
starptautiskās  konferencēs.  Docētāji  publicē  zinātniskos  rakstus  un  veido  mācību 
grāmatas. 

6.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība
Sabiedrības  pārvaldības  studiju  programmā studiju  procesu  nodrošina  22  docētāji,  no 
kuriem 10 docētājiem ir doktora grāds, kas ir 45% no programmas akadēmiskā personāla. 
Pašreiz trīs docētāji turpina studijas doktorantūrā. Pamatdarbā ViA strādā 12 docētāji, 
savukārt 10 docētāji, kas ir augsti kvalificēti savas nozares speciālisti,  ir  piesaistīti  uz 
darba līguma pamata. 

Akadēmiskā personāla darba apjoms Sabiedrības pārvaldības programmā

Docētājs Zinātniskais vai 
akadēmiskais grāds

Amats Pamatdarbs / 
līgumdarbs

Kursi

Balode Aiga Sociālo zinātņu maģistrs 
politikas zinātnē,
LU SZF doktorante

Docente līgumdarbs Programmu un politikas 
ietekmes novērtēšana (2kp)
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Cakula Sarma Pedagoģijas doktore Asociētā
profesore

pamatdarbs Mūsdienu informāciju 
tehnoloģijas (2kp)

SPSS (2kp)
Dedze Indra Pedagoģijas doktore Docente līgumdarbs Politikas analīzes metodes 

(4kp)

Daukšte Vija Vēstures doktore Docente līgumdarbs Starpkultūru komunikācija 
(2kp)

Ginters Egils Inženierzinātņu doktors Profesors pamatdarbs Informācijas resursu un 
sistēmu plānošana un vadība 
(4 kp)

Jansone Dace
Socioloģijas maģistra 
grāds, LU SZF 
doktorante

Docente pamatdarbs Demokrātijas teorijas un 
publiskā pārvalde (2 kp)

Sabiedrības pārvaldības 
reformas (4kp)

Ētika un vērtības politikas 
veidošanas procesā (2kp)

Jansons Mārtiņs Maģistrs sabiedrības pārvaldē Docents līgumdarbs Vadības ekonomika (4kp)

Kapustāns Jānis Maģistra grāds vēsturē,
LU SZF doktorants

Lektors pamatdarbs ES institūcijas un tiesības 
(2kp)

King Roswitha Ekonomikas doktore Profesore līgumdarbs Publiskās finanses (4kp)

Latkovska Inga Sociālo zinātņu maģistrs 
komunikācijas zinātnē

Docente pamatdarbs Komunikācijas vadība un 
stratēģijas (4kp)

Leščevica
Maira

Ekonomikas doktore Docente pamatdarbs Projektu vadība (2kp)

Liepiņa 
(Putniņa) Sanda

Sociālo zinātņu maģistrs 
sabiedrības pārvaldībā

Docente līgumdarbs Publiskās pārvaldes tiesības 
(4kp)

Pabriks Artis Politikas zinātnes doktors Profesors pamatdarbs Demokrātijas teorijas un 
publiskā pārvalde (2 kp)

Ploriņš
Armands

Sociālo zinātņu maģistrs 
vadībzinātnē

Docents līgumdarbs Vadības sistēmas (4kp)

Rajevska 
Feliciāna

Politikas zinātnes doktore Asociētā
profesore

pamatdarbs Politikas analīze (4kp)

Salīdzinošā publiskā politika 
(4kp)

Raudis Alfs Maģistrs biznesa vadībā Docents līgumdarbs Zināšanu pārvaldība (2kp) 
Riekstiņa Ieva Psiholoģijas grāds, skolu 

psihologs
Docente līgumdarbs Cilvēkresursu vadība (4kp)

Rozentāle 
Sarmīte

Ekonomikas doktore Docente pamatdarbs Finanšu vadība (2kp)

Silkāne Vineta Psiholoģijas maģistra grāds, 
LU doktorante

Docente pamatdarbs Lietišķās pētījumu metodes 
un statistika (2 kp)

Stūre Ieva Sociālo zinātņu maģistrs 
komunikācijas zinātnē

Lektore pamatdarbs Starpkultūru komunikācija 
(2kp)

Šļara Agita Ekonomikas doktore Docente pamatdarbs Politikas plānošana (2kp)
Stratēģiskā vadība (4kp)

Šmitiņa Agita Sociālo zinātņu maģistrs 
psiholoģijā

Lektore līgumdarbs Konfliktu vadība (4kp)
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Akadēmiskā  personāla  kvalifikācija  ir  pietiekama  programmas  nodrošināšanai.  Lai 
uzlabotu teorijas sasaisti ar praksi, atsevišķu kursu lasīšanai tiek piesaistīti nozares augsti 
kvalificēti  speciālisti  un  viesdocētāji  no  citām  augstskolām,  kā  arī  ārvalstu  docētāju 
piesaiste.

Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē docētāju publikācijas (10.pielikums), aktīva dalība 
zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs (11.pielikums), radošie komandējumi, 
sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām, līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādē 
(12.pielikums), kā arī dalība dažādos semināros.

6.5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
Vidzemes augstskola pievērš lielu uzmanību maģistra profesionālās studiju programmas 
docētāju  atlasei  un  pilnveidošanai,  lai  programmas  realizācijā  tiktu  piesaistīti  gan 
akadēmiskie  mācību  spēki  ar  iegūtu  zinātņu  doktora  grādu,  gan  nozares  labākie 
profesionāļi.  Atsevišķus kursus vada gan akadēmiskie mācību spēki, gan profesionāļi. 
Vidzemes augstskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām ārvalstu augstskolām, 
kā rezultātu ViA mācību spēkiem ir iespēja praktizēties ārvalstu augstskolās, pilnveidojot 
darba metodes, kā arī no ViA puses tiek atbalstīta mācību spēku līdzdalība akadēmiskās 
un profesionālās starptautiskās un vietējās konferencēs, semināros.

Uzaicinot ārvalstu lektorus ViA profesionālajā maģistra studiju programmā, tiek realizēta 
prakse, ka studiju kursu klausās un asistē kāds no ViA vēlētajiem docētājiem, lai vairāku 
turpmāk paši vadīt šos kursus.

ViA atbalsta  mācību  spēku  studijas  doktorantūrā,  piešķirot  mācību  atvaļinājumu pēc 
docētāju lūguma.

6.6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

6.6.1. Finansēšanas avoti
Studiju programmas finansējuma avoti ir šādi:

1.Maģistrantu maksa par studijām. 
2.Valsts  budžeta  finansējums  saskaņā  ar  LR  Augstākās  izglītības  likuma  51. 

pantu. No valsts budžeta finansētas pilna laika studijās 2004./2005. akadēmiskajā gadā 
bija piecpadsmit vietas.

3.Personīgais vai uzņēmumu, sponsoru finansējums  studijām. 
Studiju maksa tiek noteikta ar ViA senāta lēmumu un, pamatojoties uz izmaksu tāmi, tiek 
apstiprināta  katru  akadēmisko  gadu  (studiju  programmas  izmaksu  aprēķins 
13.pielikumā).

6.6.2. Infrastruktūras nodrošinājums
Materiāli tehniskā bāze
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Vidzemes augstskola  ir  reģionālā augstskola,  kas realizē 8 studiju programmas, kurās 
pašlaik studē 666 pilna laika un 560 nepilna laika studenti un 78 maģistranti. Augstskolai 
nav  mērķtiecīgi  sadalīt  materiāli  tehnisko  bāzi  un  finansu  līdzekļus  atsevišķi  katrai 
studiju programmai,  tāpēc Politoloģijas studiju programmas materiāli  tehniskā bāze ir 
vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi.  Pašreizējā studiju bāze ir 20 
auditorijas (kopējā platība 1250 m2.), t.sk. 4 datoru auditorijas ar 100 darba vietām un 
Interneta  pieslēgumu  (320  m2.),  IT  laboratorija  (45  m2.).  Informācijas  tehnoloģiju 
laboratoriju izmanto tikai informācijas tehnoloģiju programmas studenti un docētāji. Visi 
datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas apriti un ir nodrošināta 
pieeja  Interneta  tīklam,  CD-ROM  u.c.  datu  bāzu  izmantošanai.  Studiju  procesā  tiek 
izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās 
studenti  var  gatavoties  nodarbībām,  kā  arī  veikt  grupu  darbu.  Pēc  renovācijas  darbu 
1.kārtas   augstskolas  ēkā  Cēsu  ielā  4  ir   iegūtas  5  auditorijas,  2  laboratorijas   un  1 
semināru telpa.

Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem. Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt veido šādi 
finansējuma  avoti:  valsts  budžeta  dotācija  46%,  465189  Ls,   studiju  maksa  44,1%, 
419000 Ls,  pārējie ViA ieņēmumi 9,9 % 64900 Ls.  Studiju maksas apjomu ik gadus 
nosaka Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar valstī noteiktajām studiju izmaksām.

Bibliotēkas resursi

ViA viena no prioritātēm ir modernas bibliotēkas izveide. Pašreiz ViA rīcībā ir bibliotēka 
ar lasītāju zāli (380 m2). ViA bibliotēka ir Valmieras Informācijas centra sastāvdaļa un 
atrodas  vienās  telpās  ar  Valmieras  rajona  Centrālās  bibliotēkas  mācību  lasītavu  un 
Lielbritānijas Padomes atbalstīto Valmieras angļu valodas mācību centra bibliotēku. Šāds 
sadarbības  modelis  ļauj  racionālāk  koncentrēt  līdzekļus  jaunu  informācijas  nesēju 
iegādei, un studentiem racionālāk organizēt studiju laiku, jo zinātniskā, mācību, mācību 
metodiskā  un  uzziņu  literatūra  tiek  koncentrēta  vienuviet.  Šobrīd  notiek  ēkas 
rekonstrukcijas darbi, kuru rezultātā Integrētai bibliotēkai platība būs vairāk kā 2000 m2 – 
gan datorlasītavas, gan klusās lasītavas un darba grupu telpas. Studijām nepieciešamā 
zinātniskā  literatūra,  mācību  grāmatas  un  mācību  metodiskie  materiāli  Politoloģijas 
nodaļas studiju nodrošinājumam tiek iepirkti ik gadu kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Pašreiz 
visu  triju  bibliotēku  kopējā  fondā  ir  ap  16  000  grāmatu.  Bibliotēkā  ir  izveidots 
elektroniskais  katalogs  (IT  Alise),  automatizēta  lasītāju  apkalpošana,  ir  Interneta 
pieslēgums  un  iespēja  izmantot  26  datorus.  Tiek  izmantotas  pilnu  tekstu  datu  bāzes 
EBSCO, nozare.lv un LETA2000 arhīvs, kā arī Latvijas Vēstnesis un NAIS (Normatīvo 
aktu Informatīvā sistēma). Datu bāzes ir reģistrētas pēc IP numuriem un ir pieejamas no 
visiem  datoriem  augstskolas  ēkās  Cēsu  ielā  4  un  Tērbatas  ielā  10,  kā  arī  studentu 
kopmītnēs.

Kopējais krājums 16641 vienības (neskaitot elektroniskos abonētos resursus un 
presi)

61% krājuma ir angļu valodā
4004 nosaukumi ir izdoti 2000-2006. gadā.
Grāmatas ir arī latviešu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, somu u.c. valodās 
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Vairāk  kā  1083  nosaukumu  ir  grāmatas  politoloģijas  nozarē.  Kopš  2005.  gada 
1.novembra Politikas  zinātnes  nodaļas  literatūras  klāsts  ir  papildinājies  ar  50 
nosaukumiem politoloģijas nozarē, valsts pārvaldes literatūra ar 15, tiesību un juridisko 
zinību  literatūra  ar  8  nosaukumiem,  kā  arī  vēsturē  65  nosaukumiem.  Finansējums 
Politikas  zinātnes  nodaļai  nepieciešamās  literatūras  iegādei  tika  iegūts  arī  HESP 
bibliotēku atbalsta programmas ietvaros. 

Tā kā studiju programmas ietver arī starpnozaru priekšmetus, var uzskatīt, ka pieejamais 
studiju materiālu klāsts ir paplašinājies un daļēji atjauninājies. 2005. gada rudenī grāmatu 
klāsts ir papildināts ar maģistra studiju līmenim nepieciešamo zinātnisko literatūru.

Kopā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē aptuveni 50 centrālos Latvijas preses 
izdevumus. Studentiem ir pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: EBSCO (arī 
tūrisma  nozares  elektroniskie  žurnāli  angļu  valodā),  www.nozare.lv,  LETAs  arhīvs, 
www.eiropa.lv (tūrisma datu bāze), NAIS (pēc pieprasījuma), Latvijas Vēstnesis (pēc 
pieprasījuma), Dienas Bizness (pēc pieprasījuma).
ViA  bibliotēka  ir  piedalījusies  arī  dažādu  pilntekstu  elektronisko  datu  bāzu 
izmēģinājumos.  

Bibliotēka ir paplašinājusi datorizēto darba vietu skaitu līdz 26 vietām. Pēdējā gada laikā 
klāt nākušas 3 darba vietas portatīvo datoru īpašniekiem, kā arī datorklase (sākusi darbu 
2005.gada 4. oktobrī) ar 10 darba vietām, kuras tiks izmantotas gan apmācībām 
bibliotekāriem un lietotājiem, gan studentu patstāvīgajam darbam.

6.7. Ārējie sakari

6.7.1. Saistība ar darba devējiem
Studentu  mācību  prakses  valsts  un  pašvaldību  institūcijās,  kā  arī  nevalstiskajās 
organizācijās ir galvenais veids, kādā notiek sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem. 
Galvenās  prakses  vietu  organizācijas  ir  Ārlietu  ministrija,  Valsts  kanceleja,  Latvijas 
Pašvaldību savienība, Valmieras dome u.c. Latvijas Republikas pašvaldības. (Sadarbības 
līgumi par studentu praksi 14.pielikumā.)

Katru  gadu  tiek  rīkotas  Karjeras  dienas,  kuru  ietvaros  studentiem  ir  iespēja  iegūt 
informāciju  par  potenciālajām  prakses  un  darba  vietām.  Karjeras  dienu  rezultātā 
studentiem  rodas  plašāka  izpratne  par  vadošo  valsts  institūciju  un  nevalstisko 
organizāciju  darbības  principiem.  Karjeras  dienu ietvaros  studentiem ir  bijusi  iespēja 
tikties ar  Ārlietu ministrijas,  Valsts  kancelejas,  Latvijas Pašvaldību savienības,  Valsts 
Civildienesta pārvaldes, kā arī citu institūciju pārstāvjiem.

Nozares profesionāļi tiek iesaistīti arī maģistra darbu vērtēšanā. Nodaļa aptaujāja Latvijas 
ministrijas par viņu pētnieciskajām interesēm un vajadzībām. Rezultātā tika identificēti 
šobrīd  aktuālie  temati,  kas  ir  izpētes  vērti.  Nozares  profesionāļi  tiek  piesaistīti  kā 
konsultanti studentu darbu izstrādē. Tāpat studenti savas prakses vietas izvēlas saistībā ar 
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savām pētniecības sfērām. Tādā veidā studiju rezultātā  tiek nodrošināta  sasaiste starp 
teorētiskajām zināšanām un reālo situāciju.

6.7.2. Sadarbība ar ārvalstu partneriem
Studiju  sistēma  un  apmācības  metodes  dod  iespēju  ViA  studentiem papildināt  savas 
zināšanas citās augstskolās Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā 
ViA studiju programmā. ViA ir Sorcates/Erasmus, HESP un Leonardo da Vinci projektu 
dalībniece.  Šo projektu ietvaros notiek studentu apmaiņa.  Studentiem ir  iespēja apgūt 
atsevišķus studiju kursus ārvalstu augstskolās, kā arī iziet praksi ārvalstu organizācijās. 
2005./2006. mācību gadam ir iesniegts pieteikums  vieslektora uzaicinājumam no ASV 
Fulbraita apmaiņas programmas ietvaros. Sadarbība ar Viskonsīnas universitāti Medisonā 
paredz  mācībspēku  apmaiņu  un  videokonferenču  rīkošanu.  Sadarbībā  ar  Hārvarda 
universitātes  Dž.Kenedija  valdības  skolu  tiek  veidots  Baltijas  pārvaldes  inovāciju 
konkurss.  Sadarbībā ar  Kauņas  un Tartu universitātēm tiek izstrādāta  Baltijas  studiju 
programma.  Sadarbībā  ar  Tartu  Universitāti,  Vytautas  Magnus  Universitāti, 
Lillehammeres augstskolu un Bergenes  universitāti  sagatavots pieteikums par  atbalstu 
ViA  pētniecības  centram.  Ir  noslēgts  līgums  ar  Pasaules  Bankas  (PB)  Global 
Development  Learning  Network  (GDLN)  par  iespēju  piedalīties  PB  GDLN 
videokonferencēs.

6.7.3. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā

Iespējamie  sadarbības  partneri  ir  Latvijas  Lauksaimniecības  universitāte,  Daugavpils 
Universitāte un Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte un Sociālo Zinātņu fakultāte. 
Šajās augstskolās ir līdzīgas maģistra studiju programmas. 

Studiju  kvalitātes  nodrošināšanā  svarīga  ir  docētāju  apmaiņa starp  augstskolām, tādēļ 
Sabiedrības  pārvaldības  studiju  programmā  ir  paredzēts  uzaicināt  vieslektorus  no 
dažādām augstskolām.

ViA piedalās Barona programmā, kas paredz studentu un docētāju apmaiņu starp Latvijas 
augstskolām. 

Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs

Sabiedrības  pārvaldības  profesionālā  maģistra  programmas izstrādes  gaitā  ir  analizēts 
darba  tirgus  pieprasījums,  analizētas  Latvijas  augstskolās  realizētās  akadēmiskās  un 
profesionālās  studiju  programmas,  kā  arī  izmantota  Lietuvas,  ASV  un  Lielbritānijas 
augstskolās realizēto līdzīgu studiju programmu pieredze, kā arī analizētas publikācijas 
nozares akadēmiskos izdevumos un pētījumi par nozares attīstību.

Izstrādājot sabiedrības pārvaldības studiju programmu, tika apzinātas un ņemtas vērā arī 
ASV  un  Eiropas  publiskās  pārvaldes  studiju  programmu  akreditāciju  organizāciju 
izstrādātās  satura  standartu  prasības  šādām studiju  programmām.  Neatkarīgu  eksperta 
vērtējumu tika  lūgts  sniegt  Austrumičiganas  publiskās  pārvaldes  profesors  Raimonds 
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Rozenfelds,  kurš  ilgus  gadus ir  darbojies  pie  līdzīgu  studiju  programmu izstrādes  un 
akreditācijas  un  pārzina  ne  tikai  ASV,  bet  arī  Rietumeiropas  un  Centrālās,  un 
Austrumeiropas profesionālo akreditāciju organizāciju prasības. (Profesora R.Rozenfelda 
CV un sniegtais atzinums skatīt 15.pielikumā.)

Ņemot vērā to, ka kontinentālā Eiropa diezgan stingri pieturas pie klasiskās publiskās 
pārvaldes studijām, kur centrālā vieta atvēlēta tiesībzinātnēm, tomēr pēdējo 15-20 gadu 
publiskā sektora attīstība notiek vadoties no anglo-sakšu valstīs iniciētajām reformām, 
kas balstās uz politikas, vadībzinību un ekonomikas apvienošanu, tad salīdzinājumam ir 
izvēlētas Jorkas Universitāte un Liverpūles Universitāte Lielbritānijā. 

Abās augstskolās obligātie kursi ir nedaudz atšķirīgi pēc to nosaukuma un satura. Tomēr 
kopsummā galvenā uzmanība tiek pievērsta praktisko politikas izpausmju analizēšanas 
un  finansiālā  nodrošinājuma  izvērtēšanas  prasmju  attīstībai.  Apgūstot  piedāvātās 
programmas  tiek  pastiprināta  izpratne  par  politikas  zinātnes  saikni  ar  citām  sociālo 
zinātņu jomām, piemēram, ekonomika. Kopējais apgūstamo kursu skaits ir samērā līdzīgs 
ViA piedāvājumam. 

Jorkas Universitāte Liverpūles 
Universitāte

Vidzemes 
augstskola

Master in Public 
Policy and 

Management

Master in Public 
Administration 

Profesionālais 
maģistrs 

sabiedrības 
pārvaldībā

Obligātie kursi Pamatkursi: 
Publiskā sektora 
vadība; politikas 
process; 
politikas analīze; 
pārmaiņu vadība; 
publiskā politika 
informācijas laikmetā; 
salīdzinošā sociālā 
politika, publiskā 
politika un 
ekonomika.

Pamatkursi: 
publiskā sektora 
vadība; publiskā 
politika; salīdzinošā 
publiskā pārvalde; 
cilvēkresursu 
vadība; 
daudzlīmeņu 
pārvaldība.

Pamatkursi: 
lietišķās pētījumu 
metodes un 
statistika; 
vadības ekonomika; 
politikas analīze; 
vadības sistēmas; 
publiskās pārvaldes 
tiesības; 
demokrātijas 
teorijas un publiskā 
pārvalde; 
publiskās finanses; 
cilvēkresursu 
vadība; 
ētika un vērtības 
politikas veidošanas 
procesā.

Studiju ilgums 
un nepieciešamo 
kredītpunktu 
skaits

5 semestri, 190 ECTS 1 vai 2 gadi , 180 
ECTS

2 gadi, 80 kp (120 
ECTS)
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Individuālā 
pētniecība un 
prakse

Liela apjoma 
individuālais pētījums 
jāveic tikai vienu reizi 
studiju beigu posmā;
prakse 10% apjomā 
no kopējā vērtējuma.

Liels uzsvars tiek 
likts uz studentu 
praktisko 
pētniecību un 
pieredzes 
apgūšanu; 60 kp 
apjomā tiek 
izstrādāts un 
aizstāvēts maģistra 
darbs par publiskās 
pārvaldes 
problēmām.

Uzsvars uz 
patstāvīgiem 
pētnieciskajiem 
darbiem un praksi.
Maģistra darba 
izstrāde notiek 
pakāpeniski visa 
studiju procesa 
gaitā; prakse ir 
obligāta.

Visās salīdzināmajās studiju programmās vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits ir no četriem 
līdz  sešiem,  paralēli  sabiedrības  pārvaldības  obligāto  kursu  apguvei  tiek  dota  iespēja 
izvēlēties  kursus  specializējoties  sevi  interesējošās  jomās,  tiek  piedāvāta  arī  iespēja 
praktizēties  sadarbības  institūcijās.  Salīdzinot  ViA  sagatavoto  profesionālā  maģistra 
studiju  programmu  sabiedrības  pārvaldībā  ar  citu  valstu  sabiedrības  pārvaldības 
maģistrantūras programmām, var apgalvot, ka ViA programmas uzbūves pamatprincipi 
un apjomi, kā arī tās īstenošanas veids ir tuvi un salīdzināmi, līdz ar to var teikt, ka ViA 
sabiedrības pārvaldības maģistra programma nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni.

6.7.4.  Akadēmiskais  personāls,  kas  strādājis  ārvalstu  izglītības  iestādēs  vai  veicis  
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs
ViA ir  Sorcates/Erasmus,  HESP un Leonardo da  Vinči  projektu  dalībniece.  Ārvalstu 
augstskolas,  ar  kurām  noslēgti  18  līgumi  par  POL  nodaļas  pasniedzēju  un  studentu 
apmaiņu Socrates/Erasmus programmā.

2003./2004. akadēmiskajā gadā tika uzsākta sadarbība ar Franciju. Pavasarī Politoloģijas 
nodaļa organizēja vienas dienas semināru ar franču profesoru līdzdalību, pēc tam tika 
noslēgts  sadarbības  līgums  Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros;  2004.gada  rudenī 
vieslektors  no Grenobles universitātes Gerald Assouline pasniedza kursu Politoloģijas 
nodaļas  studentiem  „Teritorial  development.”,  savukārt  Politoloģijas  nodaļas  lektore 
Karlīna Bākule šīs apmaiņas programmas ietvaros lasīja lekcijas par pašvaldību attīstības 
problemātiku  Latvijā  Grenobles  universitātē.  Dace  Jansone  2005.gada  decembrī 
Grenobles universitātē lasīja lekcijas par decentralizācijas problēmām valsts pārvaldē, par 
publiskās pārvaldes eiropeizācijas problēmām Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kā arī 
par sociālās atstumtības problēmām un to risinājumiem Latvijā.

Uzsāktā  starptautiskā  sadarbība tiks  turpināta  un paplašināta.  Jau 2006.gada pavasarī, 
sadarbojoties  ar  IEPG  (INSTITUT  D’ETUDES  POLITIQUES  DE  GRENOBLE,  ) 
Grenoble  Institute  of  Political  Studies,  http://www.iep-grenoble.fr, SDU  (Syddansk 
Universitet,  Campus  Esbjerg  )  University  of  Southern  Denmark,  Campus  Esbjerg, 
http://www.sdu.dk, UNIPI (Università di Pisa ) University of Pisa, http://www.unipi.it 
Ir  izstrādāts  kopīgs  projekta  pieteikums  Socrates  programmai.  Projekts  “CALDE” 
Comparative analysis of local development strategies and policies in Europe ir plānots kā 

29

http://www.unipi.it/
http://www.sdu.dk/
http://www.iep-grenoble.fr/


kurss  maģistrantūras  studentiem,  ko  pēc  moduļu  sistēmas  pasniegtu  visu  projektā 
iesaistīto augstskolu mācībspēki, piesaistot diskusijām arī nozares profesionāļus.

Politoloģijas nodaļa līdzdarbojās starptautiskās vasaras skolas “Improved Public Service 
through Strategic Budgeting and Improved Analytical Capacity - The 1st International 
Public Management Summer Institute” organizēšanā Siguldā 2005.g. jūlijā caur Fulbright 
(ASV)  programmu piesaistot  prof.  Julia  Melkers  (University  of  Illinois  at  Chicago). 
Vasaras skolas mācību metodiskie materiāli tagad tiek izmantoti Sabiedrības pārvaldības 
maģistra studiju mācību procesā. 

Nodaļas  lektori  ir  piedalījušies  dažādos  semināros  un  kvalifikācijas  celšanas  kursos. 
Visvaldis  Valtenbergs  un  Karlīna  Bākule  ir  piedalījušies  un  papildinājuši  zināšanas 
ODACE  (Kanāda)  rīkotajos  starptautiskajos  semināros  par  attīstības  un  sadarbības 
jautājumiem. Vienu no šiem semināriem sadarbībā ar ODACE un Kanādas vēstniecību 
organizēja arī Vidzemes augstskola. 

Agita Šļara 2004. gadā jūnijā ir piedalījusies Eiropas Reģionālo zinātņu asociācijas 17. 
vasaras papildinošajā vasaras institūtā (European Regional Science association Advanced 
summer institute)  Horvātijā ar ziņojumu „Evaluation of regional development policy in 
Latvia”  un  2005.  gada  jūnijā  Eiropas  Reģionālo  zinātņu  asociācijas  18.  vasaras 
papildinošajā  vasaras  institūtā  Polijā  ar  ziņojumu  „Strategic  planning  approach  in 
sparsely populated local municipalities”. No 2003. gada A.Šļara ikgadu piedalās Eiropas 
reģionālās  zinātnes  asociācijas  rīkotajos  kongresos  ar  ziņojumiem (Somija,  Portugāle, 
Nīderlande).

Visvaldis  Valtenbergs  2005.g.  rudenī  piedalījās  ASV  Starptautiskā  līderības  viesu 
programmā  “ASV  ārpolitikas  izaicinājumi”  par  ASV  publiskā  un  privātā  sektora 
organizāciju lomu ASV ārpolitikas formulēšanā. Tās ietvaros piedalījās mācību vizītēs, 
semināros, lekcijās Vašingtonā, Kanzasā, Hjūstonā, Ņujorkā.  

Laikā  no  2004.g.  oktobra  līdz  2005.g.  augustam  Visvaldis  Valtenbergs  piedalījās 
apmācību moduļa jauno mediju žurnālismā izstrādes semināru ciklā  Nordplus atbalstītās 
programmas “Mediju konverģence un žurnālistika: Ziemeļu-Baltijas-Krievijas sadarbības 
attīstība jauno mediju žurnālisma studiju ietvaros”. Cikla ietvaros piedalījās darba grupās 
Kauņā, Tartū, Orhūsā.

2006.gada maijā docētāja Vija Daukšte lasīs lekciju kursu Vīnes universitātē.

6.7.5. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā
2005.gadā sabiedrības pārvaldības studiju programmā bija viena vieslektore, no Kanādas 
ODACE  programmas,  Mary  Woodhause,  kas  pasniedza  kursu  1  kp  apjomā  par 
Sadarbības  projektu  veidošanu,  ieviešanu  un  novērtēšanu.  POL  nodaļa  izmanto  arī 
iespējas  piesaistīt  augsti  kvalificētus  mācībspēkus  caur  ASV  valdības  Fulbright 
programmu.  2005./06.  akadēmiskajā  gadā  studiju  programmas  īstenošanā  ir  iesaistīta 
PhD Vita King, kas savu izglītību ir ieguvusi Minesotas universitātē
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05.04.2006.  Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros  apmaiņas  vizītes  Vidzemes 
augstskolā ietvaros Petri Hotola (Petri Hotola) no Joensū universitātes Somijā studentiem 
sniedza ieskaitu par Somijas neatkarības iegūšanu – “Finnish Road to Independence”.
 
04.04.2006. ar lekciju par tādiem jautājumiem kā „Transformation of NATO; EU and 
NATO relations;  NATO Crisis  management.”  Vidzemes augstskolā viesojās Laurenss 
Čalmers  (Lawrence Chalmer),  Nacionālas  aizsardzības  universitātes  Vašingtonā,  D.C. 
lektors NATO jautājumos. 

09.02.2006.  vieslektors  no ASV Dr.Ph. Maikls  Freizers (Michael  Frazier)  uzstājās  ar 
lekciju  „Pilsoņtiesības  un  diskriminācija  ASV”.  M.Freizers  ir  būtiski  iedziļinājies 
pilsoņtiesību  un  diskriminācijas  jautājumos  ASV  –  publicējis  vairākus  akadēmiskos 
rakstus un piedalījies konferencēs. Viņa kompetencē ir arī dažādi ar publisko pārvaldi un 
starptautiskajām  attiecībām  saistīti  jautājumi.  M.Freizers  ieguvis  bakalaura  grādus 
vēsturē  un  politoloģijā,  maģistra  grādu  sabiedrības  pārvaldībā,  kā  arī  sabiedriskajās 
attiecībās un doktora grādu sabiedrības pārvaldībā un starptautiskajās attiecībās, strādājis 
ASV ārlietu resorā, veidojis politiskās kampaņas, darbojies dažādās federālā un lokālā 
līmeņa pārvaldes iestādēs, trīspadsmit gadus lasījis lekcijas ASV universitātēs u.c. 

20.01.2005. ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis Džons Ginkels (John Ginkel), vieslekcija 
par Latvijas un ASV attiecībām. Džons Ginkels ASV Valsts Departamentā strādā kopš 
2002.gada. ASV vēstniecībā Rīgā viņš pamatā strādā ar likumu ieviešanas jautājumiem 
un koordinē atbalsta  programmas likuma varas,  pretkorupcijas  un tiesnešu apmācības 
jomās.Džons Ginkels ir ieguvis doktora grādu politikas zinātnē Vašingtonas universitātē, 
kā  arī  pirms  tam  studējis  Pensilvānijas  universitātē.  1998/1999  g.  Džons  Ginkels 
Fulbright programmas  ietvaros  veica  pētniecību  Latvijā  un  izstrādāja  disertāciju  par 
etnisko identitāti un politisko mobilizāciju Latvijas “dziesmotās revolūcijas” laikā. Viņš 
ir  arī  publicējis  rakstus  dažādos  starptautiskos  zinātniskos  izdevumos  un  mācību 
literatūrā, kā arī recenzējis grāmatas par etnisko piederību un politiku Austrumeiropā un 
Latvijā.

02.11.2004.  Vidzemes  augstkolā  notika  Vidzemes  reģiona  līderu  tikšanās  ar  Eiropas 
Parlamenta  deputātu  Robertu  Zīli.  Bijušais  Satiksmes  ministrs  R.Zīle  ir  ievēlēts  un 
darbojas  EP Transporta  un tūrisma komitejā.  Tikšanā slaikā ir  R.Zīle  ne tikai  dalījās 
iespaidos par pirmajiem darba mēnešiem EP, bet pievērsās arī sekojošiem jautājumiem:

1. EP vispārējie darbības principi, lēmumu pieņemšanas procedūra. Latviajs deputātu 
darbs EP un dalība komitejās.

2.  EP  politiskās  grupas  (frakcijas)  –  politikso  ideoloģiju  īstenošanas  instrumenti. 
Nāciju Eiropas grupa.

3. EP  Transporta  un  tūrisma  komiteja  –  kompetences,  atbildība  un  sadarbības 
iespējas.

07.09.2004.  notika  ASV  lektora  Ričarda  Jensena  (Richard  Jansen)  vieslekcija  par 
gaidāmajām ASV prezidenta  vēlēšanām. Profesors  ir  Ilionoisas  univarsitātes  (Čikāga) 
goda profesors, eksperts un pētnieks jautājumos par ASV vēlēšanām.  R. Jensens savās 
grāmatās  un  rakstos  pievēršas  galvenokārt  tādām  tēmām  kā  Amerikas  elektroniskās 
sistēmas attīstība, partiju atpazīstamība, demokrātija, politikas vēsture.
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6.7.6. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmas ietvaros
2004./05. studiju gada ietvaros neviens no Sabiedrības pārvaldības studiju programmas 
studentiem  nepiedalījās  apmaiņas  programmās.  Tiek  plānots  rakstīt  projektus,  t.sk., 
Leonardo da Vinci, lai arī maģistrantiem būtu iespēja iziet praksi ārvalstīs.

7. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Profesionālā  maģistra  studiju  programma  ”Sabiedrības  pārvaldība”  ir  viena  no  ViA 
prioritātēm. Sabiedrības pārvaldības programmas attīstība tiek plānota izejot kā no studiju 
programmas  stipro  pušu  izvērtējuma,  kas  paver  attīstības  iespējas,  tā  arī  apzinot  un 
analizējot problēmas, kas būtu risināmas programmas tālākā attīstības gaitā. Ņemot vērā 
vispārējo studiju programmas īstenošanas loģiku ir apzināti arī Sabiedrības pārvaldības 
studiju  programmas  pilnveidošanas  virzieni  un  konkretizēti  veicamie  pasākumi  to 
īstenošanā.

Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas: 

• Studiju programmā līdzsvarotās proporcijās ir apvienotas teorētiskās zināšanas un 
praktiski  orientēti  studiju  kursi.  Tas  ļaus  absolventiem pēc  studiju  noslēguma 
sekmīgi veidot vai tālāk attīstīt profesionālo karjeru.

• Programma  ir  veidota  ņemot  vērā  publiskās  pārvaldes,  sabiedrības  un  tirgus 
vajadzībām. 

• Ir izveidota sistēma, kas ļauj kontrolēt studiju kvalitāti.
• Ir  uzsākta  veiksmīga  sadarbība  ar  citu  valstu  augstskolām,  kā  arī  studiju 

finansēšanas fondiem, kas ļauj paaugstināt mācību kvalitāti ar docētāju apmaiņas 
starpniecību,  paver  iespējas  studentu  apmaiņai,  kā  arī  rada  iespēju  studentiem 
praktizēties ārvalstu organizācijās.

• Studentiem ir pieejama mūsdienīga, strauji augoša bibliotēka, aizvien pieaugoša 
interneta datu bāze.

• ViA docētāji aktīvi iesaistās zinātniskos un praktiskos pētniecības projektos, kas 
nodrošina  jaunāko  zinātnisko  atziņu  un  praktisko  pētījumu  rezultātu  ātru, 
nepastarpinātu ieviešanu studiju procesā.

• Ir  uzsākta  daudzsološa  sadarbība  ar  publiskās  pārvaldes  institūcijām  par 
profesionāļu piesaisti studiju procesam kā pētniecisko konsultantu, tā arī ekspertu 
– vieslektoru veidā; ir izveidojusies un turpina attīstīties sadarbība ar dažādām 
organizācijām un institūcijām prakšu un pētījumu veikšanā.

Galvenās problēmas, kas risināmas studiju programmas tālākā attīstības gaitā:

• Ļoti  nopietni risināma problēma ir  atbalsta sniegšana docētājiem doktorantūras 
studijās, lai palielinātu doktora grādu ieguvušo docētāju īpatsvaru.

• Jārisina ierobežotā finansējuma jautājums.
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• Īpaša  vērība  jāveltī  jau  uzsāktajai  kursu  un  materiālu  sagatavošanai,  tā  lai 
studentiem būtu iespēja strādāt elektronisko komunikāciju vidē.

• Perspektīvā jāplāno specializāciju veidošana,  piem., politikas analīzē, izglītības 
politikā. 

• Jāturpina  un  tālāk  jānostiprina  sadarbība  ar  valsts  un  pašvaldību  iestādēm un 
nevalstiskajām organizācijām.

• Jāsagatavo un pakāpeniski  jāīsteno programma,  kas  ļautu paaugstināt  docētāju 
atalgojumu, kas patreiz nav konkurēt spējīgs, kas savukārt kavē augsti kvalificētu 
docētāju, un, jo īpaši nozarē strādājošo praktiķu, piesaisti studiju programmai,

• Jāveicina  docētāju  un  studentu  iesaistīšanās  nozares  pētnieciskos  projektos  kā 
augstskolas līmenī, tā arī reģiona projektos.

Sabiedrības  pārvaldības  studiju  programmas  pilnveides  virzieni  un  veicamie 
pasākumi.

Studiju programmas pilnveides 
virzieni

Veicamie pasākumi

1. Studiju programmas mērķi.

2. Studiju programmas saturs.

3. Sadarbība ar ārvalstīm.

1.1. Pēc studentu uzņemšanas ar maģistrantiem un 
mācībspēkiem precizēt mērķu izpildi pa studiju 
posmiem.
1.2. Analizēt darba resursu pieprasījuma izmaiņas 
darba tirgū un atbilstoši tam koriģēt studiju 
programmas mērķus.

2.1. Pēc grupas nokomplektēšanas ar 
maģistrantiem precizēt studiju programmas
saturu.
2.2. Uzsākot katru studiju kursu, anketēt 
maģistrantus, lai izzinātu viņu specifiskās 
intereses un apmierinātu tās studiju kursa 
satura īstenošanas procesā.
2.3. Beidzot ikvienu studiju kursu, anketēt 
maģistrantus un izzināt viņu priekšlikumus 
studiju kursa pilnveidošanai.
2.4. Koriģēt studiju programmas kursu saturu 
atbilstoši atklātajām izmaiņām darba tirgū.

3.1. Nodibināt partnerattiecības ar ES valstu 
augstskolām, kuras īsteno līdzīgās studiju 
programmas.
3.2. Organizēt maģistrantu apmaiņas 
programmas ar ES valstu augstskolām, 
kurās apgūst līdzīgas programmas.
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4. Pētnieciskais darbs.

5. Mācību materiāli.

6. Vērtēšana

7. Studiju programmas 
akreditācija.

4.1. Iesaistīt maģistrantus sabiedrības pārvaldības 
aktuālu problēmu izpētē t.sk.  to saistot ar kursu 
projektu un maģistra darbu izstrādi. Veicināt 
mācībspēku pētniecību, līdzdalību akadēmiskajās 
konferencēs.

5.1. Papildināt ViA bibliotēku ar studiju kursu 
satura apguvei nepieciešamajiem mācību 
līdzekļiem.

6.1. Pilnveidot zināšanu kontroles mehānismu un 
studiju vērtēšanas kritērijus.

7.1 Veikt studiju programmas akreditāciju.
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1. PIELIKUMS

A DAĻAS KURSU APRAKSTI
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība 

DEMOKRĀTIJAS TEORIJAS UN PUBLISKĀ PĀRVALDE

Studiju kursa 
autors

Doc. D. Jansone

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris Pirmais studiju gads, 1.semestris
Studiju valoda: Latviešu 
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursa mērķis ir apzināt publiskās pārvaldes attīstības tendences un lomu maiņu 
demokrātijas  teoriju  kontekstā.  Vienlaikus  apskatot  arī  sabiedrības  un  valsts 
attiecību  evolūciju,  un  tādus  demokrātijai  un  pārvaldei  būtiskus  aspektus  kā 
decentralizācija,  līdzdalība,  kā  arī  izdiskutēt  deliberatīvās  un  e-demokrātijas 
jautājumus.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri;
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, literatūras pārskati, teksta kopsavilkumi, 
eseja

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Publiskās pārvaldes attīstības tendences
– Publiskās pārvaldes reformas
–  Demokrātijas teorijas:  plurālisms, elites teorija,  korporatīvisms, ekonomikas 
perspektīva
– Valsts un sabiedrība
– Decentralizācija 
– Līdzdalība un empowerment
– Deliberatīvā demokrātija
– E-demokrātija

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Apgūta pamatliteratūra
– Aktīva un saturiski pilnvērtīga līdzdalība semināros.
– Eseja par kursa tematikai atbilstošu problemātiku, tās prezentēšana un 

cita studenta esejas diskutēšana. 
Gala pārbaudījums Esejas aizstāvēšana
Gala vērtējumu veido Līdzdalība semināros - 40%

Eseja - 60%
Studiju kursa 
literatūra 

1. Box, R.C. (2004). Alternatives to Representative Primacy and Administrative 
Efficiency // Public Administration Theory & Parxis, Vol.26, 588-608

  2. Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & 
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Row 
  3. Dunleavy, P., O’Leary, B. (1987). Theories of the State: the Politics of  
Liberal Democracy,  Macmillan 
4. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? // Public 
Administration Vol. 69, Spring, pp. 3-19
5. King, C.S., Feltey, K.M., Susel, B.O. (1998). The Question of Participation: 
Toward Authentic Public Participation in Public administration // Public 
Administration Review, Vol. 58, 317-326
6. Lauglo, J. (1995). Forms of Decentralisation and Their Implications for 
Education // Comparative Education, Vol.31, No.1, pp.5-29
7. Manor, J Democratisation with Inclusion: political reforms and people’s 
empowerment at the grassroots // Journal of Human Development, Vol. 5, No.1., 
March 2004, pp. 5-29
8. Migdal, J.S.  (2001). State in Society: Studying how States and Societies 
Transform and Constitute One Another. Cambridge University Press.
9. Norris, P. (2001). Digital divade: Civic Engagement, Information Poverty,  
and the Internet Worldwide, Cambridge University Press
10. Public Sector Modernisation, Policy Brief, OECD, October 2003

Papildu literatūra 1. Behn, R.D. (2001). Rethinking Democratic Accountability, Brookings 
Institution Press. 
http://www.brook.edu/press/books/democratic_accountability.htm
2. Birch, A.H. (2001). Concepts and Theories of Modern Democracy. 2nd edition, 
Routledge, London and New York
3. Raadschelders, J.C.N (2000). Handbook of Administrative History.  
Transaction Publishers New Brunswick (USA) and London (UK) // Part III –
Administration and Society
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

VADĪBAS EKONOMIKA

Studiju kursa 
autors

Mārtiņš Jansons

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 1.studiju gads, 1.semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursa uzdevumi ir sekojoši:
1)  nostiprināt  studentu  zināšanas  mikroekonomikas  teorijā  pielietošanai 
sabiedrības pārvaldes darbā un dažādu jautājumu analīzē;
2)  apmācīt  studentus  sabiedrības  pārvaldē  pielietojamu  analīzes  instrumentu 
izmantošanai;
3) sagatavot studentus mikroekonomikas teorijas analīzes izmantošanai tālākos 
programmas kursos, kas balstīti uz mikroekonomikas pamatprincipiem.

Lai  attīstītu  studentu  spējas  pielietot  mikroekonomikas  analīzi  praksē,  kursa 
nozīmīgākā daļa tiks veltīta studentu zināšanu nostiprināšanai mikroekonomikas 
teorijā.  Taču  mikroekonomikas  principi  tiks  skaidroti,  maksimāli  izmantojot 
sabiedrības pārvaldē nozīmīgu jautājumu un problēmu analīzi. Kursa beigās tiks 
apskatīta izdevumu – ieguvumu analīze (angļu –  cost-benefit analysis), kas ir 
bieži  izmantots  instruments  lēmumu  pieņemšanā  sabiedrības  pārvaldē  par 
programmu un projektu īstenošanu. 

Kurss  vadības  ekonomikā  ietver  tradicionāla  mikroekonomikas  kursa 
galvenās iezīmes – uzsvars uz firmu, patērētāju un piegādātāju, valsts iestāžu un 
nevalstisko  organizāciju  darbību.  Valsts  institūcijām  un  nevalstiskajām 
organizācijām,  protams,  ir  atšķirīgi  mērķi,  uzdevumi  un  finanšu  avoti.  Tās 
nestrādā  peļņas  palielināšanai.  Taču  gan  valsts  institūcijas,  gan  nevalstiskās 
organizācijas  ir  pakalpojumu  un  produktu  piedāvātājas.  No  šīs  perspektīvas 
raugoties,  tās  saskaras  ar  līdzīgiem  jautājumiem  un  problēmām  kā  privātā 
sektora uzņēmumi. Tātad mikroekonomikas „piegādātāju jeb ražotāju teorijas” 
principi un analīzes metodes svarīgas sabiedrības pārvaldes administratoriem, lai 
pieņemtu lēmumus par savas organizācijas darbību. 

Valsts  institūcijām  ir  nozīmīga  ietekme  uz  privāto  sektoru.  Valsts 
politika daudzās jomās bieži tiek veidota, lai tieši vai netieši ietekmētu privāto 
sektoru – pakalpojumu un preču piegādātājus, kā arī patērētāju uzvedību. Tādēļ 
svarīgi prast novērtēt, kā valsts politika, pieņemtie lēmumi un dažādos veidos 
strukturētas  programmas  ietekmēs privāto sektoru.  Mikroekonomikas  analīzes 
nozīme  ir  palīdzēt  darbiniekiem  sabiedrības  pārvaldē  pieņemt  izsvērtus 
lēmumus. 

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

– Izpratīs  un  spēs  izskaidrot  mikroekonomikas  teoriju  un  analīzi 
sabiedrības pārvaldes kontekstā

– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar mikroekonomikas principiem un 
spēs  parādīt  sistemātisku  un  kritisku  izpratni  par  kursā  aplūkotajām 
teorijām un to pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Ievads.  Mikroekonomikas  svarīgākie  pamatprincipi  un  to  pielietošana 
sabiedrības pārvaldē. Pieprasījums un piedāvājums.

– Pieprasījums  un  piedāvājums:  tirgus  līdzsvars,  cenu  elastība, 
piemērošana (nodokļi, subsīdijas, kvotas, utt.).

– Patērētāju  teorija:  patērētāju  vēlmes  (consumer  preferences),  budžeta 
ierobežojumi, optimālais patērēšanas daudzums.

– Piegādātāju teorija: īstermiņa un ilgtermiņa izmaksas, īstermiņa lēmumu 
pieņemšana,  ilgtermiņa  lēmumu  pieņemšana,  īstermiņa  un  ilgtermiņa 
tirgus konkurence, piemērošana: sociālās labklājības analīze.

– Tirgus  nepilnības  un  trūkumi:  efektivitātes  noteikšana,  cenu 
diskriminācija,  oligopoliska  konkurence  un  monopols,  ārējie 
blakusefekti, publiskās preces un pakalpojumi.

       –    Izmaksu - ieguvumu analīze.
Prasības kredītpunktu 
ieguvei

       –    Studentiem jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. 
– Mājas  darbi  jāiesniedz  lekcijas  sākumā  (vai  ar  e-pastu  līdz  lekcijas 

sākumam).  
– Tā  kā katras  lekcijas  sākumā tiks  apskatīti  pareizie  risinājumi,  mājas 

darbu atzīme tiks samazināta par 2 punktiem, ja tie tiek iesniegti lekcijas 
laikā, vai pēc tās, un vēl par punktu par katru nākošo dienu. 

Gala pārbaudījums Ieskaite
Gala vērtējumu veido Maksimālā punktu kopsumma ir 120 punkti, kuri veidojas šādi:

Seši mājas darbi  – katrs 7,5 punkti, kopā 45 punkti
Trīs ieskaites – katra 15 punkti, kopā 45 punkti.
Gadījuma analīze – 20 punkti
Dalība semināros – 10 punkti

Studiju kursa 
literatūra 

1. Boardman, A.E. (2001). Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Upper 
Saddle River (NJ) : Prentice-Hall, 526
2. Perloff, J.M. (2001). Microeconomics. Boston: Addison Wesley 
3. Sloman, J. (1997). Economics. New York: Prentice Hall
4. Sloman, J., Sutcliffe, M. (1997). Economics: Student Workbook and Reader. 
New York: Prentice Hall, 317

Papildu literatūra 1. Case, K., Fair, R. (2001). Principles of Microeconomics. Prentice Hall
2. Frank, R. (1997). Microeconomics and Behavior. Boston: McGraw-Hill, 744 
3. Lancaster, K.L. (1966). A New Approach to Consumer Theory. Journal of  
Political Economy, Vol.22, No.1, 101.-112.
4.  Redman,  B.J.  (1981).  Microeconomics:  Resource  Allocation  and  Price 
Theory. Westport: AVI Publishing Company, 294 
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

PUBLISKĀS FINANSES

Kursa autors Roswitha (“Vita“) King
Kursa veids A (obligāts) 
Kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju forma Pilna laika
Kursa līmenis Maģistra 
Studiju gads, semestris: 1.studiju gads, 2.semestris
Studiju valoda angļu
Priekšnoteikumi 
studiju kursa apguvei

Nav

Studiju kursa anotācija Kurss pēta dažādus veidus, kā valdība ietekmē tautsaimniecību. Tas ietver tēmas, 
kāpēc  dažas  ekonomiskās  darbības  veic  sabiedriskais  sektors  ,  bet  dažas  – 
privātais sektors. Galvenie uzdevumi, kāpēc valdība nodarbojas ar ekonomiku, 
ir: nodrošināt publisko preču piegādi, ārējo faktoru ietekme, ieņēmumu pārdale 
un  labklājības  programmas.  Pārējā  kursa  daļa  veltīta  valdības  ieņēmumu 
radīšanai, t.i., taksācijai. Tiek pētīti nodokļu veidi un to ietekme uz ekonomiku, 
kā arī nodokļu sistēmu efektivitāte un tas, kurus skar kāds nodoklis. 

Studiju kursa metodes Lekcijas un semināri
Studiju rezultāti Studenti zinās teorētiski un praktiski ar piemēriem apgūtās tēmas:  

- Publiskā sektora loma tirgus ekonomikā. 
- Publisko preču daba un kāpēc publiskās preces piegādā publiskais 

sektors.
- Ārējo faktoru cēloņi un sekas; publiskā sektora loma ārējo negatīvo 

faktoru ietekmes neitralizēšanā.
- Nodokļu veidi un to relatīvā ietekme. 
- Labklājības programmas un to ietekme. 

Kompetence, analizējot minētās tēmas. 
Komunikatīvā kompetence rakstiskajā analīzē, mutiski un grafiski. 

Studiju kursa saturs – Ievads labklājības ekonomikā.  
– Publiskās preces.
– Ārējie faktori.
– Ienākumu pārdale
– Nodokļu attiecināmība.
– Nodokļi un efektivitāte. 
– Nodokļu veidi: ienākuma nodoklis. 
– Korporatīvais nodoklis. 
– Nodokļi uz patēriņu un bagātību. 
– Finanšu deficīts. 

Prasības kredītpunktu 
ieguvei:

- Analītiski uzdevumi: mājas darbi jāiesniedz un/vai jāprezentē nodarbībā. 
- Rakstiskais eksāmens.
- Literatūras studijas.

Gala pārbaudījums Noslēguma eksāmens. 
Gala pārbaudījumu 
veido

- 50% Analītiski mājas uzdevumi.  
- 50% noslēguma eksāmens. 
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Studiju kursa 
literatūra

1.Rosen, H.S. (2004). Public Finance. Mc Graw-Hill, 
2.Stiglitz, J.E. Economics of the Public Sector, Norton

Papildu literatūra 1. Hillman, A.L. (2003). Public Finance and Public Policy: Responsibilities and 
Limitations of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 800
2.Buchanan, J.M., Muscrave, R.A. (1999). Public Finance and Public Choice: 
Two Contrasting Visions of the State,  
3.Fisher, R. (2006). State and Local Public Finance.
4.Gruber, J. (2004). Public Finance and Public Policy.
5.Hyman, D.N. (2004). Public Finance: A contemporary application of theory to 
policy.
6.Kaul, I., Concai, P. (2006). The New Public Finance: Responding to Global  
Challenges 
7,Miller, R.E. Economics of Public Issues
8.Nemec, J., Wright, G. Public Finance: Theory and Practice in Central  
European Transition”, NISPAcee
9.Netzer, D., Drennan, M. (1997). Readings in State and Local Public Finance,
10.Reed, B.J., Swain, John W. (1996). Public Finance Administration, 
11.Slemrod, J. Taxing Ourselves: A Citizen’s Guide to the Debate over Taxes
12.Sloman, J., Sutcliffe, M. (1994). Economics Workbook. New York : Harvester 
Wheatsheaf/Prentice Hall, 306

42



Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

PUBLISKĀS PĀRVALDES TIESĪBAS

Studiju kursa 
autors

Sanda Liepiņa (Putniņa), Dipl. iur., MPA

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa 
apjoms

4 kredītpunkti

Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa 
līmenis

Maģistra

Studiju gads, 
semestris

1.studiju gads, 1.semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa 
anotācija

Publiskās pārvaldes tiesības kā sabiedrības pārvaldības maģistra programmas studiju 
priekšmets  ir  starpdisciplināra  rakstura  –  tas  ietver  gan  tiesību  zinātnes,  gan 
ekonomikas,  gan  vadības  zinību  elementus.  Kurss  sniegs  sabiedrības  pārvaldes 
speciālistiem nepieciešamo zināšanu un iemaņu kopumu publiskās pārvaldes tiesību 
sistēmas izpratnei, patstāvīgai interpretācijai un piemērošanai sarežģītākos lēmumu 
pieņemšanas apstākļos. Kursa mērķi ir sekojoši: (1) esošo publiskās pārvaldes tiesību 
izpratnes  un  piemērošanas  iemaņu  pilnveidošana;  un  (2)  analītisko  zināšanu  un 
iemaņu attīstīšana publisko tiesību kā politikas realizācijas instrumentu jaunradei un 
optimālo risinājumu izvēlei.

Studiju kursa 
metodes

Studiju kursu plānots apgūt 23 nodarbībās. Semināri plānoti katrā trešajā nodarbībā. 
Lekciju laikā bieži tiks izmantota gadījumu analīze un praktiskās nodarbības nelielās 
grupās.
Studiju kursa ietvaros studentiem būs jāizstrādā divi rakstiskie darbi – esejas, kas 
pamatojas uz pastāvīgām literatūras studijām. Kursa sekmīgai apgūšanai studentiem 
(grupai līdz 3 cilvēkiem) būs jāizstrādā pētniecības darbs, kā arī jāsniedz šī darba 
prezentācija semināra laikā. 

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti būs ieguvuši:

1. Padziļinātas teorētiskās zināšanas par publiskās pārvaldes tiesībām Latvijā, 
to uzbūvi,  principiem, atsevišķiem institūtiem un mijiedarbību ar  Eiropas 
Kopienu/Eiropas Savienības tiesībām. 

2. Iemaņas  publiskās  pārvaldes  principu  un  tiesību  normu  interpretācijā  un 
piemērošanā.

3. Izpratni par publisko tiesību saikni ar ekonomikas valstisko regulēšanu, kā arī 
spēju praktiski analizēt publisko tiesību atsevišķu regulējumu priekšrocības un 
trūkumus.

4. Iespēju  padziļināti  pievērsties  publiskās  pārvaldes  tiesību  konkrētu  aspektu 
izpētei.

Studiju kursa saturs– Ievads publiskajās tiesībās.
– Publiskās tiesības un privātās tiesības. 
– Publiskās pārvaldes tiesību joma. Tiesiskas valsts ideja un likuma varas princips.
– Valsts varas avoti un varas dalīšana.
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– Konstitucionālās tiesības un cilvēka pamattiesības. 
– Valsts pārvaldes iekārta. 
– Tiesību avoti, to hierarhija un piemērošana
– Administratīvās tiesības. Izvēlētu administratīvo tiesību jomu analīze (piem. 

informācijas atklātība. valsts un pašvaldību iepirkumi, būvniecības regulējums).
– Tiesību jaunrade. Publiskās tiesības kā politikas realizācijas instruments. 
– Iestādes iekšējā darba organizācija saskaņā ar publiskās pārvaldes darbību 

reglamentējošiem tiesību aktiem. 
– Publiskās pārvaldes atbildība un atbildības (accountability) sistēmas.

Prasības 
kredītpunktu 
ieguvei

– Izlasīta literatūra
– Jēgpilna piedalīšanās semināros, diskusijās un praktiskajās nodarbībās 
– Divi rakstiskie darbi – esejas  (Kursa laikā tiks doti trīs rakstisko darbu uzdevumi,  

jūsu  ziņā  izvēlēties,  kuru  rakstīt.  Rezultātā  jābūt  iesniegtiem  diviem  no  trīs  
iespējamiem darbiem. Apjoms: 2-3 lpp.)

– Grupas pētniecības darba izstrāde par izvēlēto tēmu (~10-15 lpp.); pētniecības darba 
prezentācija  un  aizstāvēšana  (tēma  un  grupa  (max.  3  cilv.)  jāpiesaka  vēlākais  
3.nodarbības laikā)

– Rakstisks  eksāmens

Gala pārbaudījums Eksāmens
Gala vērtējumu 
veido

– Aktivitāte semināros, diskusijās un praktiskajās nodarbībās - 25 % 
– 1. rakstiskā darba (esejas) – 15 %
– 2. rakstiskā darba (esejas) vērtējums – 15 % 
–  Grupas pētniecības darba izstrāde par izvēlēto tēmu, pētniecības darba (~10-15 
lpp.) un prezentācijas vērtējums – 25%
– Rakstiskā eksāmena vērtējums – 20%

Studiju kursa 
literatūra 

1.  Berķis,  K.  (2004).  Kā  pareizi  apstrīdēt  administratīvo  aktu? 
http://www.politika.lv/index.php?id=4268
3.  Administratīvā  procesa  likums. 25.10.2001.,  Latvijas  Vēstnesis,  97  (2672), 
28.06.2002.
4. Dišlers,  K. (2004). Latvijas valsts  varas orgāni un viņu funkcijas.  Rīga: Tiesu 
Namu Aģentūra, 1.-26., 32.-36.
9.  Juergen  Schwarze.  (2000).   The  Europeanisation  of  Law. Oxford :  Hart 
Publishing, 163-182.
10.  Latvijas  Republikas  Satversme, 15.02.1922.,  Latvijas  Vēstnesis,  Nr.43, 
01.07.1993.
11. Lešinska, A. (01.06.2004).  Par pašvaldību izdoto administratīvo aktu kvalitāti, 
Jurista vārds
12.  Levits,  E. (2000).  Samērīguma  princips  publiskajās  tiesībās  -  jus  commune 
europaeum  un  Satversmē  ietvertais  konstitucionāla  ranga  princips.  Likums  un 
Tiesības. Nr.9(13), 262.-270.  
13.  Levits,  E.  (2002).   Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma  koncepcija.  Latvijas 
Vēstnesis, Nr.95. 32.
14.Levits, E. (2002).  Normatīvo tiesību aktu demokrātiskā leģitimācija un deleģētā 
likumdošana : teorētiskie pamati. Likums un Tiesības. 4.sēj., Nr.9 (37). 261-268.
15.  Levits,  E. (2003).  Ģenerālklauzulas  un  iestādes  (tiesas)  rīcības  brīvība : 
Funkcijas  likumā,  piemērošana  konkrētā  gadījumā,  kontrole  augstākā  iestādē  un 
tiesā. Likums un Tiesības. Nr.6(46). 162.-169.
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16.  Likums  Par  interešu  konflikta  novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā, 
25.04.2002., Latvijas Vēstnesis, Nr. 69(2644), 09.05.2002.
17. Likums par Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos, 13.06.2002., Latvijas 
Vēstnesis, Nr. 97., 28.06.2002.
18. Mits, M. (2002). Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu izmantošana Satversmes 
tiesā, Likums un Tiesības, 301-306.
22.  Stucka,  A.  (20.04.2004). Administratīvais  process  pašvaldībās:  problēmas  un 
risinājumi. Latvijas Vēstnesis
23. Valsts civildienesta likums, 7.09.2000. Latvijas Vēstnesis

Papildu literatūra
1. Baldwin R., M. Cave. (1999).  Understanding Regulation. Theory, Strategy and 

Practice. Oxford University Press.
2. Bouckert B., Geest. G. (2000).  Encyclopedia of Law and Economics.  Edwad 

Egar, http://allserv.ugent.be/~gdegeest/ [brīvi pieejama internetā]
3. Briede, J. (2003).  Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis. (ISBN 9984-

731-32-4)
4. Cooper, Phillip J. (Editor), Newland, Chester A. (Editor).  (1997).  Handbook of  

Public Law and Administration. Jossey-Bass. (ISBN 0787909300)
5. Emiliou Nicholas. (1996). The Principle of Proportionality in European Law :  

A  Comparative  Study.  London ;  Hague ;  Boston :  Kluwer  Law 
International. (ISBN 90-411-0866-1)

6. Jansone, D., Reinholde, I, Ulnicāne, I. (2002). Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: 
Eurofaculty, 291

7. Levits, E. (2003).  Rakstu krājums : Cilvēktiesības. Administratīvais process.  
Valsts pārvaldes pamatjēdzieni. Tiesību sistēmas transformācija Latvijā.  Rīga : 
Publisko tiesību institūts.

8. Ogus, A. and Veljanovski, C. (1983).  Readings in the Economics of Law and 
Regulation. Oxford: Oxford University Press.

9. Ogus A.  (1994).  Regulation: Legal  Form and Economic Theory.  Clarendon 
Press.

10. Paine,  F.,  J.  (2002).  Vācijas  vispārīgās  administratīvās  tiesības.  Vācijas  
Administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra.

11. Posner, R. A. (1998). Economic Analysis of Law, 5th ed. Aspen, New York.
12. Posner, R. A. (2004). Frontiers of Legal Theory. Harvard University Press.
13. 06.06.2002. Valsts pārvaldes iekārtas likums/Latvijas Vēstnesis - 21.06.2002., 

Nr. 94.
14. Vildbergs, H.J, Krasts, V. (2002). Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas 

un risinājumi. Rīga: Eurofaculty. 
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

VADĪBAS SISTĒMAS

Studiju kursa 
autors

Armands Ploriņš

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti 
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 1.studiju gads, 1.semestris
Studiju valoda: Latviešu 
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Vadības  sistēmas  ir  jebkuras  organizācijas  pamats.  Kursa  laikā  tiks  apskatīti 
dažādi vadības sistēmu veidi, kā arī parādītas iespējas ieviest šīs sistēmas dažādu 
organizāciju darbībā.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze.
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, individuālie darbi, literatūras studijas. 

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs  un  spēs  izskaidrot  jautājumus  par  vadības  sistēmu  darbības 

principiem,  kā  arī  izskaidrot  jēdzienus  un  terminus  kurus  pielieto 
vadības sistēmās

– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 
sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  patstāvīgi  veidot  pamatvadības  sistēmas  dažāda  veida 
organizācijās, kā arī novērtēt šo sistēmu efektivitāti.

Studiju kursa saturs –  Ievads  vadības  sistēmās  -  vadības  sistēmu  vēsturiskā  attīstība  pasaulē  un 
Latvijā.
– Vadības pamatprincipi un to pielietošana organizāciju darbībā.
–  Starptautiskie  vadības  standarti,  to  loma  organizāciju  vadības  sistēmu 
veidošanā.
– ISO 9001:2000 – populārākā vadības sistēma Latvijā un Eiropā.
–  ISO  9001:2000  ieviešanas  iespējas  publiskās  pārvaldes  iestādēs  un 
pakalpojumu sfēras uzņēmumos.
–  ISO 9001:2000 elementu  ieviešana dažāda  veida  organizācijās  (dokumentu 
vadība, personāla vadība).
–  ISO  9001:2000  elementu  ieviešana  dažāda  veida  organizācijās  (augstākās 
vadības atbildība, materiālo resursu vadība, mērlīdzekļu vadība).
–  ISO  9001:2000  elementu  ieviešana  dažāda  veida  organizācijās  (procesu 
identificēšana, jauna produkta izstrādes vadība, procesu vadība).
–  ISO  9001:2000  elementu  ieviešana  dažāda  veida  organizācijās  (iekšējais 
audits, korektīvās darbības, to vadība, nepārtrauktas attīstības nodrošināšana).
– EFQM modelis, tā pielietošana organizāciju darbībā. Pašvērtējuma veikšanas 
metodoloģija.
– Vadības sistēmu novērtēšana par atbilstību EFQM modeļa prasībām.
– TQM - vispārējā kvalitātes vadība.
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– Six Sigma, 5-S u.c. vadības sistēmas un to pielietošanas iespējas Latvijā.
– Līderis 21.gadsimtā – vadības sistēmas pamats un ilglaicīgas attīstības garants.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Sekmīgi jāpiedalās grupu praktiskajos darbos.
- Sekmīgi jāsagatavo praktiskais individuālais darbs par atsevišķiem vadības 
sistēmas elementiem.
- Sekmīgi jānokārto gala eksāmens.

Gala pārbaudījums Eksāmens
Gala vērtējumu veido - Individuālā un grupu darba novērtējums nodarbību laikā 

- Eksāmena novērtējums
Studiju kursa 
literatūra 

1. Evans, J.R., Lindsay, W.M. (2001). The Management and Control of Quality. 
Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing. 
2. Crosby, P.B. (1979). Quality is Free : the Art of Making Quality Certain, New 
York: McGraw-Hill Companies, The McGraw-Hill School Education Group. 
3.  Oakland,  J.S.  (1993).  Total  Quality  Management.  Oxford: Butterworth-
Heinemann Ltd.
4. http://www.iso.org
5.  Wilkinson,  A.,  Redman,  T. (1998).  Managing  with  total  quality 
management theory and practice. Basingstoke (Hampshire) ;London Macmillan, 
216

Papildu 
literatūra

1. Bergman, B.,  Klefsjo, B. (1994).  Quality from customer needs to customer 
satisfaction.  Studentliteratur.
2.  Latvijas  Augstākās  izglītības  centrs.  (1999).  Uz  EFQM  modeli  balstīta 
augstākās  izglītības  kvalitātes  pilnveides  metode, 
http://www.aic.lv/ENIC/lat/enic/default.htm 
3.  Schroeder,  R.G., Saraph, J.V.,  Benson, P.G. The Effects of Organizational 
Context  on  Quality  Management:  An  Empirical  Investigation.  Management 
Science, Vol. 37, Iss. 9, 1991, pp. 1107-1124.
4.  The  Common  Assessment  Framework  (CAF),  Pro  –forma  for  the  self 
assessment group ,2003 ,EIPA,materiāls no interneta  http://www.eipa.org
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

CILVĒKRESURSU VADĪBA

Studiju kursa 
autors

Ieva Riekstiņa

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistri
Studiju gads, semestris 1.gads, 2.semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursā  tiek  apskatīti  personālvadības  procesa  mērķi,  aktivitātes,  stratēģija  un 
politika,  kā  tas  nodrošina  organizācijas  sekmīgas  funkcionēšanas  vajadzības. 
Tiek  analizēts,  kā  personālvadības  funkcijas  palīdz  nodrošināt  visas 
organizācijas panākumus un kā novērtēt to rezultātus. Personāla un tā attīstības 
vadība ir vispārējās vadības procesa integrāla sastāvdaļa, un ar  to savā darbā 
sastopas  gan  biznesa  funkciju  vadītāji,  gan  personālvadītāji.  Praktiskajās 
nodarbībās tiek veikta gadījumu analīze, veikts salīdzinājums, kā noteiktas lietas 
tiek darītas atšķirīgos Latvijas uzņēmumos.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze.
Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:

– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Organizācijas struktūras veidošana
– Personāla plānošana
– Personāla atlase
– Personāla attīstība un apmācība
– Darba izpildes novērtēšana
– Atalgojuma sistēmas izstrāde un uzturēšana
– Darba attiecības

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

Par katru semināra tēmu jāsaņem "ieskaitīts", respektīvi, jāpiedalās prezentācijas 
gatavošanā.  Par  katru  semināru  ir  iespēja  saņemt  1  punktu,  kuru  kursa 
noslēgumā pieskaitīs pie rakstiskā darba atzīmes. Piemēram, ja noslēguma darbā 
ir vērtējums “7” un ir ieskaite visos semināros, tad gala atzīme būs “8”. Ja netiks 
saņemtas ieskaites visos semināros, tad galīgo atzīmi neizlieks, kamēr par katru 
neizpildīto semināra tēmu netiks nodots referāts.

Gala pārbaudījums Eksāmens
Gala vērtējumu veido Aktīva līdzdalība semināros – 30%

Eksāmens – 70%
Studiju kursa 
literatūra 

1.  Armstrong,  M.,  Murlis,  H.  (2004).  Reward Management:  A  Handbook of  
Remuneration Strategy and Practice. London: Kogan Page, 690
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2.  Armstrong,  M.  (2003).  A  Handbook  of  Human  Resource  Management  
Practice :  fully  updated  to  reflect  current  thinking,  practice  and  research, 
London : Kogan Page, 979
3. Darba likums, 20.06.2001.Latvijas Vēstnesis, Nr.105 (2492), 06.07.2001.
4. Dessler, G. (2003). Human Resource Management. New Jersey: Prentice Hall, 
699 
5. Ešenvalde, I. (2004). Personāla praktiskā vadība. Rīga: Merkūrijs LAT , 308.

Papildu literatūra 1. Forands, I. (1997). Personāla vadība. Rīga: Turības mācību centrs, 69
2.Vorončuka, I. (2003). Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga:  Latvijas 
Universitāte, 318

49



Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Maģistra profesionālā studiju programma Sabiedrības pārvaldība

POLITIKAS ANALĪZE

Studiju kursa 
autors

Feliciana Rajevska

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 1.studiju gads, 1.semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa 
anotācija

Kursa  mērķis  ir  sniegt  teorētiskas  zināšanas  politikas  analīzē,  aplūkojot 
nozīmīgākās, ar politikas analīzi saistītās teorijas un teorētiskās pieejas, kas tiek 
pielietotas  valdības  rīcībpolitiku  analīzē.  Politikas  analīze  ir  kurss,  kurā  tiek 
analizēts  politikas veidošanas process un tā dalībnieki.  Lekciju kursa ietvaros 
tiek  apskatīts  kā  noteikti  apstākļi  kļūst  par  problēmām, kā  tās  kļūst  aktuālas 
plašākai  sabiedrībai,  kā tās nonāk politiskajā dienas kārtībā, kā tiek meklētas 
alternatīvas šo problēmu risināšanai, kā tiek izvēlētas konkrētas politikas, un kā 
tās  tiek  īstenotas.  Proti,  tiek  analizēta  politikas  formulēšana,  īstenošana  un 
izvērtēšana.

Kursā var izdalīt teorētisko un empīrisko daļu. Teorētiskajā daļā studentiem tiek 
lasītas lekcijas, notiek semināri un tests semestra vidū.  Paralēli studenti rakstiski 
piesaka  sava  referāta  tēmu,  saskaņo  to  ar  pasniedzēju,  izdara  grozījumus 
vajadzības  gadījumā,  pēc  tam  rakstiski  piesaka  darba  hipotēzi,  kā  arī  sava 
gadījuma analīzei piemērotu teoriju.  

Kursa  empīriskā  daļa  ir  orientēta  uz  praktisku  iemaņu  apgūšanu  Latvijas 
publiskās politikas analīzē.  Ieskats tiks veikts vadoties no divām galvenajām 
perspektīvām,  1)  process,  kā  šīs  politikas  tiek  veidotas  2)  metodes,  kā  tiek 
izvērtētas  politikas  izvēles  un  pašas  publiskās  politikas.  Politikas  veidošanas 
procesa analīze – lai izprastu valdības darbību loģiku, kā arī ierobežojumus, kas 
ietekmē politikas efektivitāti.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri, gadījumu analīze.
Literatūras studijas, literatūras pārskati un kopsavilkumi, pētniecības darbi.

Studiju rezultāti Studentiem radīsies  izpratne  par  publisko politiku un politikas  analīzi,  kā  arī 
galvenajiem iesaistītajiem aktoriem šajos procesos. Tiks attīstītas pamatiemaņas 
un spējas,  kas nepieciešamas,  lai  analizētu  politikas iniciēšanu,  formulēšanu, 
ieviešanu, un novērtēšanu. 

Studiju kursa saturs 1. Politikas process.
2. Politiskā vara un valsts. Vara un lēmumu pieņemšana.
3. Politiskā procesa dalībnieki valsts struktūrās un ārpus tām.
4. Lēmumu pieņemšanas modeļi
5. Darba kārtības veidošanas teorijas.
6. Rekomendējošā pieeja politikas veidošanai
7. Politikas formulēšana un leģitimēšana.
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8. Politikas īstenošana. Politikas īstenošanā iesaistītie aktieri un institūcijas.
9. Reformu īstenošana, kā paredzēt neveiksmes un izvairīties no tām. 
10. Politikas izvērtēšana pirms tās pieņemšanas un pēc tās īstenošanas.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Līdzdalība lekcijās un semināros 
- Darba prezentācija
- Rakstiska eksāmena nokārtošana

Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido Līdzdalība lekcijās un semināros – 30%; 

Pētniecības darbs –  40%; 
Rakstiskais eksāmens – 30%

Studiju kursa 
literatūra 

1.Ham and Hill (1993) The policy process in modern capitalist state. Hempstead: 
Harvester Wheatsheaf.

2.Hill (ed.) (1993) The policy process: A reader. Hempstead: Harvester 
Wheatsheaf.

3.Hogwood and Gunn (1984) Policy analysis for the real world. Oxford 
University Press

4.C.Jones (1984) An introduction to the study of public policy. Wadsworth Inc, 
California.

5.Kingdon (1995) Agendas, alternatives and public policies. 2nd ed. Harper 
Collins College Publishers

Papildu literatūra 1.Handbook of Public Policy Evaluation / ed.by Stuart S.Nagel. - Thousand 
Oaks : Sage Publications, 2001. - XII, 423 p. - Law Bibliography: p.405. - 
Bibliography from 2.Legal Scholarship, Microcomputers, and Superoptimizing 
Decision-Making: p.407.-412. - Index: p.413.-421.  ISBN 0761923748
3.Latvija. Pārskats par Tautas attīstību. 2000/2001; http://www.un.lv
4.Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā, Valsts Kanceleja, 2001;
5.Politikas instrumentu uzlabošana ar ietekmes novērtējumu. UNDP un Valsts 
kanceleja;  Sigmas  dokuments  Nr.31;  SIGMA – Support  for  Improvement  in 
Governance and Management in Central and Eastern European Countries;
6.F.Rajevska Ievads politikas analīzē. Rīga, 1998

Raksti 
1.Eugene Bardach – part 1 The Eightfold Path in A Practical Guide for Policy 
Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving; p.10-46
2.Cobb & Elder (1972) Ch. 5 Issue Creation and Agenda Content, pp. 82 – 93; 
Ch. 7 The Dynamics of Issue Expansion, pp. 110 – 129; Ch. 10 Entrance 
Patterns and Agenda Access, pp. 151 – 159 (in Participation in American 
Politics. Baltimore & London)
3.Smith, M. J. (1990) Pluralism, Reformed Pluralism and Neopluralism: the Role 
of Pressure Groups in Policy-Making, pp. 302 – 322 (in Political Studies, # 37)
4.Whiteley (1986) Models of the Policy Process, pp. 6 – 33 (in Political Control 
of the Macroeconomy)
5.Winter,  S.  (1990)  Integrating  Implementation  Research,  pp.  19  –  38  (in 
Palumbo, D. J. & Calista, D. J. Implementation and the Policy Process: Opening 
up the Black Box, New York)
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

ĒTIKA UN VĒRTĪBAS POLITIKAS VEIDOŠANAS PROCESĀ

Studiju kursa 
autors

Doc. D. Jansone

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 1. studiju gads, 2. semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis: padziļināt  izpratni  par  sabiedrības  pārvaldības  un  politikas 
veidošanas procesa ētiskajiem aspektiem, analizēt sabiedrības pārvaldības praksē 
iespējamās problēmas un ētikas dilemmas.
Kursa uzdevumi: 

1. Padziļināt  studentu  teorētiskās  zināšanas  par  ētikas  jautājumiem 
sabiedrības pārvaldības praksē.

2. Veidot  izpratni  par  politikas  veidošanas  procesa  un  sabiedrības 
pārvaldības ētikas dažādām perspektīvām

3. Apgūt  ētikas  dilemmu  risināšanas  prasmes,  spēt  analizēt  ētikas 
dilemmas, izmantojot ētisku lēmumu pieņemšanas modeli

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri;
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, literatūras pārskati, teksta kopsavilkumi, 
eseja

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs  un  spēs  izskaidrot un  prast  pielietot  sabiedrības  pārvaldības 

ētikas galvenos principus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Ētikas  teorētiskā  perspektīva.  Ētika  un  tās  dimensijas.  Ētisks  publiskās 
pārvaldes process – vērtības, principi un problēmas.

– Profesionālie standarti un ētikas kodeksi, to realizācija. Galvenās vērtības 
un darbības principi dažādu valstu publiskās pārvaldes ētikas kodeksos

– Politikas lēmumu pieņemšana vērtību un ētikas kontekstā
– Ētikas problēmas publisko politiku alternatīvu izvēlē
– Publiskās pārvaldes darbinieka ētisku problēmu un konfliktu risināšana
– Korupcija publiskajā pārvaldē

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Apgūta pamatliteratūra
– Aktīva un saturiski pilnvērtīga līdzdalība semināros.

Piedalīties  semināra  tekstu  analīzē  un  tai  sekojošajās  diskusijās.  Prezentēt 
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semināra  materiālu,  akcentējot  autora  argumentāciju  un  no  tās  izrietošo 
diskusiju. Ja auditorija neiesaistīsies un neveidos diskusiju nodarbības laikā, 
komentāri  par  seminārā  skarto  problēmu loku un  jautājumi  būs  jāiesniedz 
rakstiski. 
-  Problēmsituācijas apraksts un analīze.  Jāatspoguļo problēmas konteksts un 
kompleksitāte, skaidri jādefinē problēma, jāveic problēmas analīze, balstoties 
uz  atbilstoši  izvēlētu  kritēriju  ietvaru,  jāapkopo  diskusiju  pamatojoši  dati, 
jāizvērtē  konfliktējoši  viedokļi  un  argumenti,  jāizvirza  savi  secinājumi,  un 
jāsniedz to pamatojums. Jābūt korekti noformētām atsaucēm uz izmantotajiem 
avotiem. Jāiesniedz izdrukātā veidā.

Gala pārbaudījums Problēmsituācijas apraksts un analīze
Gala vērtējumu veido Semināra tekstu prezentācijas, diskusijas, tekstu kopsavilkumi – 40%

Problēmas prezentācija, analīze, argumentācijas pamattēzes – 20%
Problēmsituācijas apraksts un analīze – 40%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Cahn, S.M., Kasachkoff, T. (2003). Morality and Public Policy, Prentice Hall
2. Ethics in the Public Service: Current Issues and Practice. Public Management 
Occasional Papers, No.14, OECD, 1996
3. Karklins, R. (2005). The System Made Me Do It: Corruption in Post – 
Communist Societies, M.E.Sharpe
4. Stone, D. (1997). Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, New 
York, London: W.W. Norton& Company
5. Tait, J.C. A Strong Foundation: Report of the Task Force on Public Service 
Values and Ethics. 1996/2000, CCMD

Papildu literatūra 1. Ethics in the Public Services of the European Union Member States. 
Survey. 2004, EIPA, Irish Ministry of Finance, Irish Presidency

2. Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries. 2000, 
OECD

53



Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

LIETIŠĶĀS PĒTĪJUMU METODES UN STATISTIKA

Studiju kursa 
autors

Vineta Silkāne

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss) 
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti (3 ECTS)
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 1.studiju gads, 1. semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Pamatizpratne sociālo zinātņu pētījumu metodoloģijā

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir padziļināti  apgūt  sociālo  zinātņu  metodoloģiskos  principus, 
padziļināt studentu izpratni un zināšanas par kvantitatīvajām un kvalitatīvajām 
pētniecības metodēm un veidot  praktiskas iemaņas to izmantošanai konkrētos 
pētījumos, t.sk. veidot paplašinātu izpratni par hipotēžu un problēmu izvirzīšanu, 
pētījuma  dizaina  veidošanu,  izlases  veidošanas  principiem  un  pētniecības 
ētiskajiem aspektiem.  Sniegt  padziļinātas  zināšanas par pētījumu datu analīzē 
pielietojamām statistiskajām metodēm, to izmantošanas iespējām un piemērotu 
datu analīzes metožu izvēli. Sniegt izpratni par kvalitatīvo pētījumu galvenajām 
metodēm un rezultātu apkopošanu un analīzi, kā arī par šo metožu priekšrocībām 
un trūkumiem. 

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, teksta kopsavilkumi, 
praktiskie darbi u.c.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus;
– Spēs  demonstrēt  zināšanas par sociālo zinātņu metodoloģijas  principiem; 

spēs  parādīt  sistemātisku  un  kritisku  izpratni  par  kvantitatīvajām  un 
kvalitatīvajām pētniecības  metodēm un par  šo  metožu  priekšrocībām un 
trūkumiem;

– Spēs demonstrēt praktiskas pētniecības iemaņas un izmantot tās konkrētos 
pētījumos, t.sk. izvirzīt pētījuma problēmu un hipotēzi, izveidot atbilstošu 
pētījuma dizainu,  izveidot  izlasi,  izmantot  piemērotas  statistikas  metodes 
u.c.

Studiju kursa saturs – Zinātnes  mērķi  un  teorija.  Pētījuma  procesa  organizēšana.  Pētījuma 
izstrādes process. Pētījumu ētiskie principi

– Koncepti. Mainīgie. Mērījumu skalas.
– Pētījuma jautājumi, hipotēzes un kritēriji to formulēšanai.
– Pētījuma veidi
– Izlase un tās veidošana.
– Datu ievākšanas stratēģijas (t.sk. sekundāro datu analīze, dažādu veidu 

aptaujas, intervijas, fokusa grupu intervijas, novērošana u.c.)
– Datu  ievākšanas  metodes  un  instrumenti  (t.sk.  anketas,  skalas, 

standartizēti testi, interviju shēmas, novērojumu pieraksta formas u.c.)
– Kvalitatīvo datu analīzes metodes
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– Kvantitatīvo datu analīzes metodes
– Aprakstošā statistika
– Secinošā statistika. Statistiskās hipotēzes. Dispersiju analīze. 
– Sakarību pētīšanas metodes. Korelācijas analīze. Regresijas analīze.
– Neparametriskās statistikas metodes
– Pētījuma ziņojuma rakstīšana. Pētījuma rezultātu prezentācija. 

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie 
darbi. Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem 
norādījumiem.

– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās 
nodarbības iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 

gan veicot gadījumu analīzi.
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido – Patstāvīgie, praktiskie un pārbaudes darbi – 30%

– Darbs semināros un nodarbībās – 20%
– Noslēguma (eksāmena) darbs – 50% (gala vērtējums tiek izlikts  tikai 

tad, ja noslēguma darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))
Studiju kursa 
literatūra 

1. Arhipova I., Bāliņa S. (2003) Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS 
un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs.

2. Babbie, E. (2004,) The Practice of Social research. Belmont, California: 
Wadsworth Publishing Company

3. Cresweel J.W. (2003)  Research Design: Qualitative, Quantitative and 
Mixed Methods Approaches. London, New Delhi: SAGE Publications

4. Flick,  U.  (1998).  An  Introduction  to  Qualitative  Research.  SAGE 
Publications

5. Giventer  L.L.  (1996).  Statistical  Analysis  for  Public  Administration. 
Wadsworth Publishing Company.

6. Krastiņš O. (1998) Statistika un ekonometrija Rīga: Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde

7. Manheim, J.B, Rich, R.C., Willnat, L. (2002, 2006). Empirical Political 
Analysis. Research Methods in Political Science. London: Longman

8. Punch K.F. (1998).  Introduction to Social Research. Quantitative and 
Qualitative Approaches. London, New Delhi: SAGE Publications.

9. Raščevska M., Kristapsone S. (2000).  Statistika psiholoģijas pētījumos. 
Rīga: Izglītības soļi

Papildu literatūra 1. Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (1994) Handbook of Qualitative Research. 
SAGE Publications

2. Dooley D. (1995). Social research methods. New Jersey: Prentice Hall
3. Greenbaum  T.L.  (1998).  The  Handbook  for  Focus  Group  Research. 

London, New Delhi: SAGE Publications.
4. Howell D.C. (1995). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. 

Duxbury Press.
5. Howell D.C. (1997) Statistical Methods for Psychology (Fourth edition), 

Duxbury Press.
6. Kerlinger  F.N.  (1992)  Foundations  of  Behavioral  Research (Third 

edition), Harcourt Brace College Publishers
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2. PIELIKUMS

B DAĻAS KURSU APRAKSTI
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

SABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS REFORMAS

Studiju kursa 
autors

Dace Jansone

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  sekot  līdzi  aktuālākajām  debatēm  un  pētījumiem,  kas  skar 
sabiedrības pārvaldības attīstību, analizēt tajos skartās problēmas un izskaidrot 
notiekošos  procesus,  uzlabot  zināšanas  par  sabiedrības  pārvaldības  attīstības 
tendencēm kopumā un  veidot  padziļinātu  izpratni  par  šo  procesu izpausmēm 
Latvijā.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs - Pārvaldības  jēdziens  un tā  attīstība  90-os  gados;  pārvaldības sistēmas 
aktieri – valsts, privātais sektors un pilsoniskā sabiedrība, to funkcijas; 
pārvaldība kā sistēma, - struktūras, procesi, noteikumi.

- Publiskās  administrācijas  reformu  stratēģijas,  reformu  novērtējums- 
privatizācija  un  deregulācija,  tirgus  mehānismi,  decentralizācija, 
debirokratizācija.

- Jaunā publiskā pārvalde un tās nozīmīgākie principi - ļaujiet vadītājiem 
vadīt,  pilnvarojiet  iedzīvotājus,  jauni  atbildības  mehānismi,  biznesa 
principi  publiskajā  pārvaldē,  publisko  pakalpojumu  jēdziena  maiņa, 
profesionālās ētikas lomas pieaugums 

- Jaunās publiskās pārvaldes kritika.
- Valsts administratīvās kapacitātes spēcināšana
- Pārmaiņu vadība, valsts kā mācīties spējīga organizācija
- Decentralizācija un subsidiaritāte; koncepciju attīstība, decentralizācijas 

modeļi.  Centralizācijas  –  decentralizācijas  dilemma.  Alternatīvie 
pakalpojumu  sniegšanas  mehānismi.  Atskaitīšanās,  pakalpojumu 
standarti.

58



Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā  jāsagatavo  un  norādītajos  termiņos  jāiesniedz  visi  patstāvīgie 
darbi.  Darbiem  jābūt  sagatavotiem  atbilstoši  metodiskajiem 
norādījumiem.

– Obligāti  jāapmeklē  semināri  un  praktiskās  nodarbības.  Nokavētās 
nodarbības iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 

gan veicot gadījumu analīzi.
         Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums eseja
Gala vērtējumu veido – Patstāvīgie, praktiskie un pārbaudes darbi – 30%

– Darbs semināros un nodarbībās – 20%
       –    Eseja -  50% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja noslēguma darba 
vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

Studiju kursa 
literatūra 

1. Adams,  Guy  B.  (1992).  Enthralled  with  modernity:  The  historical 
context of knowledge and theory development in public administration. 
Public Administration Review, Vol. 52 (July-August): 363-374. 

2. Box, R.C. (1992). An examination of the debate over research in public 
administration,  Public Administration Review,  Vol. 52 (Jan./Feb.): 62-
69. 

3. Chandler,  J.A.  (ed)  (2000).  Comparative  Public  Administration. 
Routledge

4. Farazmand, A. (ed) (1997). Modern Systems of Government: Exploring 
the Role of Bureaucrats and Politicians. SAGE Publications

5. Page,  E.C.,  Wright,  V.  (eds)  (1999).  Bureaucratic  Elites  in  Western 
European  States:  A  Comparative  Analysis  of  Top  Officials.  Oxford 
University Press.

6. Perry, J.L. (1991). Strategies for building public administration theory. 
In J. L. Perry,  Research in public administration. Greenwich, CT: JAI 
Press, pp. 1-18.

7. Pierre,  J.,  Peters,  B.G.  (2000).  Governance,  Politics  and  the  State. 
Macmillan Press LTD.

8. Pollit,  C.,  Bouckaert,  G.  (2000).  Public  Management  Reform:  A 
Comparative Analysis. Oxford University Press.

9. Ventriss,  Curtis  (1991).  Contemporary  issues  in  American  public 
administration education: The search for an educational focus.  Public 
Administration Review, Vol. 51 (Jan./Feb.): 4-14. 

10. Verheijen, A.J.G. (2000). Admnistrative Capacity Development: A Race  
Against Time? WRR scientific council for government policy, working 
documents, W 107, The Hague.

11. Verheijen,  T.  (ed)  (2001).  Politico  –  Administrative  Relations:  Who 
Rules? NISPAcee

12. White,  J.D.  (1986).  On  the  growth  of  knowledge  in  public 
administration.  Public Administration Review,  Vol. 46 (Jan./Feb.): 15-
24. 

13. White,  J.D.,  Guy,  B.A.  (1994).  Research  in  public  administration:  
Reflections  on  theory  and  practice.  Newbury  Park,  CA:  Sage 
Publications. 

Papildu literatūra http://www.unpan.org

59

http://www.unpan.org/


http://www.nispa.sk
http://lgi.osi.hu

60

http://lgi.osi.hu/
http://www.nispa.sk/


Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

POLITIKAS PLĀNOŠANA

Studiju kursa 
autors

Dr.oec. Agita Šļara

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti, 20 kontaktstundas
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2. gads, 3. semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Sniegt izpratni par politikas plānošanas principiem un veidiem kopumā, gan tieši 
Latvijas valsts un pašvaldību pārvaldes līmenī. Iepazīties ar politikas plānošanas 
dokumentu  hierarhiju,  plānošanas  pieejām nacionālajā,  reģionālajā  un  vietējā 
līmenī.

Studiju kursa metodes (lekcijas,  semināri  un  praktiskie  darbi,  laboratorijas  darbi,  pārbaudes  darbi) 
lekcijas 8 stundas; semināri, grupu darbs- praktiskās nodarbības 2 stundas

Studiju rezultāti Kursa  noslēgumā  studentiem jāprot  noteikt  piemērotāko  politikas  plānošanas 
dokumenta veidu konkrētajā situācijas risināšanā. Jāspēj teorētiski un praktiski 
vadīt politikas plānošanas procesu institūcijā/organizācijā. 

Studiju kursa saturs – Plānošanas nepieciešamība, hierarhiskā struktūra. Plānošanas veidi. Mērķi, misija.
– Plānošanas process.
– Plānošanas uzsākšanas izvērtēšana.
– Esošās situācijas izvērtējums.
– Informācijas, datu analīze.
– Stratēģijas formulēšana un saskaņošana ar interesentiem.
– Politikas plānošanas dokumentu ieviešana un izvērtēšana.
– Patstāvīgo darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Ieskaitīts viens mājas darbs
- Ieskaitīti semināra darbi
- Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs

Gala pārbaudījums Eksāmens
Gala vērtējumu veido Eksāmena atzīmes - 40%

Mājas darbu atzīmes - 15%
Semināra vērtējums -  20%
Patstāvīgais pētījums - 25%

Studiju kursa 
literatūra 

1.Anderson,  J.E.  (2000).  Public  Policymaking:  An  Introduction. Houghton 
Mifflin Company. (III. daļa no 85.-126.lpp.)
2.Bryson,  J.M.  (2004).  Strategic  planning  for  public  and  nonprofit  
organizations.  A  guide  to  Strengthening  and  Sustaining  Organizational  
Achievement.  (II. Daļa no 63.- 293.lpp.)
3.Ikstens,  J.  (2005).  Politikas  plānošanas  pamatnostādņu  ieviešanas 
novērtējums, 
http://www.mk.gov.lv/index.php/lv/publikacijas/ppp_zinojums_1.pdf
4.LR  Ministru  Kabinets.  Politikas  plānošanas  pamatnostādnes,  09.10.2001., 
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http://www.mk.gov.lv/index.php/lv/publikacijas/pol_planosanas_pamatnostadne
s.doc
5.Metodiskie  ieteikumi  institūciju  darbības  stratēģiju  izstrādei.  (2002).  Rīga 
http://www.mk.gov.lv/index.php/files/0/11710.doc

Papildu literatūra 1.    1.Daniels,  M.R  (ed.)(2001).  Creating  Sustainable  Community  Programs.  
Examples of Collaborative Public Administration. Westport, Conn.: Praeger.

2.    2.Huddleston, M.W. (1987). The Public Administration Workbook.   
3.    3.Teritorijas plānošanas likums, 22.05.2002., Latvijas Vēstnesis, Nr. 88 (2663), 

12.06.2002.
4.    4.http://www.raplm.gov.lv   

5.http://ppd.mk.gov.lv/ui/  
6.http://www.mk.gov.lv
7.http://www.esfondi.lv
8.http://www.nozare.lv
9.http://www.em.gov.lv
10.http://www.latgale.lv
11.http://www.zemgale.jrp.lv
12.http://www.rigaregion.lv
13.http://www.vidzemes-regions.lv
14.http://www.kurzeme.lv
15.http://www.lps.lv

5.    16.http://www.vidm.gov.lv
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

PROGRAMMU UN POLITIKAS IETEKMES NOVĒRTĒŠANA

Studiju kursa 
autors

Aiga Balode

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Pēdējo  gadu laikā  visā  pasaulē  aizvien  vairāk  tiek  izmantota  programmu un 
politiku izvērtēšana. Valsts un nevalstisko organizāciju dažādās programmas un 
politikas  tiek īstenotas un tās atstāj  ietekmi uz indivīda dzīvi.  Kursa ietvaros 
studentiem  būs  iespēja  noskaidrot  sekojošus  jautājumus:  vai  programmas/ 
politika  tiek  īstenota  kā  ieplānots;  kādi  ir  priekšnosacījumi,  lai  programmas/ 
politikas  ieviešana  būtu  veiksmīga;  kas  būtu  nepieciešams  vispirms  – 
programma  vai  politika.  Kursa  ietvaros  tiks  apskatītas  publiskā  sektora 
programmas un politikas.

Kursa mērķis ir sniegt studentiem ieskatu izvērtēšanas teorētiskajos jautājumos, 
apgūt  izvērtēšanas  metodoloģiju  un  tehniku.  Kursam  ir  divi  apakšmērķi:  1) 
iepazīstināt  studentus  ar  politikas  un programmu izvērtēšanas  vēsturi,  teoriju, 
metodēm, tehniku; 2) veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs  demonstrēt  zināšanas  saistībā  ar  programmu  un  politikas 

izvērtēšanu un spēs parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par politikas 
un programmu izvērtēšanas teoriju, metodēm un tehniku, to pielietojumu 
praksē

– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar publiskā 
sektora programmām un politiku

Studiju kursa saturs – Ievads. Izvērtēšana un pārvalde. Kas ir laba pārvalde?
– Publiskās politikas veidošanas process.
– Programmu un politikas izvērtēšanas veidi.
– Izvērtēšanas modeļi. Izvērtēšanas un izvērtētāja loma.
– Stratēģijas izvēles problēma. Izvērtēšanas plāns un modelis.
– Ieviešanas  problēma:  kā  izvērtēt  paveikto?  Mērīšanas,  izvērtēšanas 

problēma: process un ietekme.
– Lēmumu pieņemšanas problēma: kurš ir tas, kurš izlemj?
– Iekšējā un ārējā izvērtēšana.
– Izvērtēšanas rezultātu tālāka izmantošana.
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Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Grupas darba prezentācija
– Aktīva līdzdalība semināru nodarbībās
– Jāapmeklē vismaz 75% lekciju
– Akadēmiskās ētikas ievērošana

Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido – Dalība nodarbībās un semināros – 20%

– Grupu darba prezentācija – 30%
– Noslēguma darbs (eksāmens) – 50%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Boyne, G.A., Farrell, C., Law, J., Powell, M., Walker, R.M. (2003). 
Evaluating Public Management Reforms. Buckingham: Open University 
Press.

2. Pasovac, E.J., Carey, R.G. (2003). Program Evaluation Methods and 
Case Studies. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

3. Patton, C.V., Sawicki, D.S. (1993). Basic Methods of Policy Analysis  
and Planning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

4. Vedung, E. (1999). Public Policy and Program Evaluation. New 
Brunswick: Transaction Books.

Papildu literatūra 1. Ham, C., Hill, M. (1984). The Policy Process in the Modern Capitalist  
State. New York: havester Wheatsheaf.

2. Longest, B.B. (1998). Health Policymaking in the United States. 
Illinois: Health Administration Press.

3. Koivusalo, M., Ollila, E. (1997). Making Healthy World: Agencies,  
Actors and Policies in International Health. Helsinki: Zed Books Ltd.
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas studiju programma

Maģistra profesionālā studiju programma Sabiedrības pārvaldība

SALĪDZINOŠĀ PUBLISKĀ POLITIKA 

Studiju kursa 
autors

Feliciana Rajevska

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 1.gads 2. semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Publiskā 
administrācija

Studiju kursa anotācija Šajā  kursā  uzmanība  tiks  veltīta  zināšanu  un  prasmju  apgūšanai,  kas 
nepieciešamas, lai studenti spētu patstāvīgi un kritiski veikt salīdzinošu publisko 
politiku analīzi dažādās valstīs; spētu izvērtēt šādu salīdzinājumu lietderību un 
nepieciešamību globalizācijas, Eiropas integrācijas un reģionalizācijas kontekstā. 
Studentu  uzdevums  būs  padziļināti  pētīt  atšķirīgo  un  kopīgo  dažādu  valstu 
publiskajās  politikās;  ar  gadījuma  studiju  palīdzību  studentu  uzmanība  tiks 
pievērsta publisko politiku aktualitātēm un dažādu valstu atšķirīgajām pieejām 
problēmu  risinājumiem.  Kurss  palīdzēs  studentiem  attīstīt  izpratni  par 
salīdzinošo pieeju politikas analīzes konceptu un instrumentu pielietojumu; to 
izmantošanas specifiku atšķirīgos politiskajos un institucionālajos kontekstos.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

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

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Līdzdalība lekcijās un semināros 
– Literatūras apguve
– Referāta prezentācija

Gala pārbaudījums eksāmens
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Gala vērtējumu veido Līdzdalība lekcijās un semināros – 25%
Literatūras apguve – 25%
Referāta prezentācija – 25%
Eksāmens – 25%

Studiju kursa 
literatūra 

1.  Alstein,  H.,  Simon,  R.  J.  (Eds.).  (1991).  Intercountry  adoption:  A 
multinational perspective. New York: Praeger. 
2.  Antal,  A.  B.,  Dierkes,  M.,  & Weiler,  H.  N.  (1987).  Cross  national  policy 
research: Traditions, achievements and challenges. In M. Dierkes, H. N. Weiler, 
& A. B. Antal (Eds.),  Comparative policy research: Learning from experience 
(pp. IS-30). Brookfield, VT: Gower.
3. Baldwin, P. (1990). Class interests and the post-war welfare state in Europe: A 
historical perspective. International Social Security Review, 43(S), 255-269.
4. Cox, R.H. The Social Construction of an Imperative: Why Welfare Reform 
Happened in Denmark and the Netherlands but Not in Germany. World Politics 
53 (April 2001): 463-98.
5. Esping-Andersen and Friedland, eds., Political Power and Social Theory, Vol. 
III (Greenwich, CT: Jai Press, 1982)
6. Gourevitch, P. (1986). Politics in Hard Times: Comparative Responses to 
International Economic Crises. Cornell: Cornell University Press
7. Heclo, H., Heidenheimer, A., Adams, C.T. (1990).Comaparative Public 
Policy (3rd edn, Saint Martin’s Press, New York, 
8. Hewlett, S.A. Creating a Life: Professional Women and the Quest for 
Children (New York: Talk Miramax, 2002)
9. James, E. Social Security Reform in Other Nations. Heritage Foundation 
Lectures, No. 618 (April 9, 1998). 
10. King, A. Ideas, Institutions and the Policies of Governments: A Comparative 
Analysis. British Journal of Political Science 3:3-4 (July - October 1973): 291-
313 & 409-
11. Lieberman, R. Race, Institutions, and the Administration of Social Policy. 
Social Science History 19 (Winter 1995): 511-542.
12. Lipset, S.M. American Exceptionalism (New York: W.W. Norton, 1996)
13. Morgan, K. The Politics of Mother’s Employment: France in Comparative 
Perspective.  World Politics 55 (January 2003): 259-89.
14. Nivola, P. Laws of the Landscape: How Policies Shape Cities in Europe and 
America (Washington, D.C.: Brookings, 1998)
15. Parsons, W. (1995). Public policy. Edward Elgar
16. Pempel, T.J. Japan and Sweden: Polarities of `Responsible Capitalism'. in 
Dankwart A. Rustow and Kenneth P. Erickson, eds., Comparative Political  
Dynamics: Global Research Perspectives (New York: Harper Collins, 1991)
17. Pierson, P. The New Politics of the Welfare State. World Politics 48 (January 
1996): 143-79. 
18. Steinmo, S. Political Institutions and Tax Policy in the United States, 
Sweden, and Britain. World Politics 41 (July 1989): 500-535. 

Papildu literatūra 1. Adolino, J.R., Blake, C.H. (2001). Comparing Public Policies: Issues and 
Choices in Six Industrialized Countries. Washington, DC: CQ Press
2. Alber, J. (1988). Is there a crisis of the welfare state? Cross-national evidence 
from Europe, North America, and Japan. European Sociological Review, 4(3), 
181-203.
3. Jreisat, J.E. (2002). Comparative Public Administration and Policy. Boulder, 
CO: Westview Press.
5. Theodoulou, S.Z. (2002). Policy and Politics in Six Nations: A Comparative 
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Perspective on Policy Making. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

POLITIKAS ANALĪZES METODES

Studiju kursa 
autors

Indra Dedze

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis ir  sniegt  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  par  metodēm,  kas 
pielietojamas publisko politiku analīzē, veicināt kritisko domāšanu. Studenti tiks 
iepazīstināti  ar  nozīmīgākajām  pieejām,  kas  ir  izmantojamas  problēmu 
formulēšanā, alternatīvu izstrādāšanā un to izvērtēšanā un lēmumu pieņemšanā.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa 
saturs

- Politikas  analīzes  pētījuma  process;  politikas  analīzes  metodoloģija, 
informācija politikas analīzei; politikas analīzes procedūras.

- Politikas analīzes ietvars, - politikas analīzes nozīme, integrēta pieeja; 
politikas analīzes formas

- Politikas veidošanas process; Politikas iespējamības analīze; Politiskās 
dzīvotspējas analīze

- Politikas  argumentācijas  funkcijas;  zināšanu  izmantošana  politikas 
analīzē,  politikas  argumentācijas  struktūra;  politikas  argumentu  tipi; 
zināšanu  kritikas  process;  kritēriji  ticamības  izvērtējumam;  Politikas 
argumentu veidi 

- Politikas  problēmu strukturēšana  –  politikas  problēmu daba  /  būtība; 
pieejas  problēmu  strukturēšanai  un  tipiskākās  kļūdas,  Problēmu 
strukturēšanas metodes

- Politikas  analīzes  metodes:  Scenārija  rakstīšana;  Smadzeņu  vētra; 
Manipulācijas;  Modifikācijas;  Pāru  salīdzinājums;  Apmierinošo 
gadījumu analīze; Leksikogrāfiskā kārtošana; Nedominējošo alternatīvu 
metode; Ekvivalento alternatīvu metode; Standarta alternatīvu metode; 
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Matriksu sistēmas
- Prognozēšana  –  pieejas,  ekstrapolācijas,  teorētiskā  prognozēšana, 

spriedumos balstīta prognozēšana.
Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie 
darbi. Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem 
norādījumiem.

– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās 
nodarbības iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 

gan veicot gadījumu analīzi.
       –   Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums Politikas analīzes darbs
Gala vērtējumu veido Patstāvīgie un praktiskie darbi – 30%

Līdzdalība semināros – 20%
Politikas analīzes darbs – 50%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Fischer, F., Forester, J. (eds)  The Argumentative Turn in Policy Analysis & 
Planning (Duke U Press, 1993)
2.  Haas,  P.J.,  Springer,  J.F.  (1998).  Applied  Policy  Research:  Concepts  and 
Cases. New York: Garland.
3. Schon, D., Rein, M.  Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable  
Policy Controversies (Basic Books, 1994)
4. Stone, D. (1997). Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. New 
York: W.W. Norton.
5. Weimer, D.L., Vining, A.R. (1999). Policy Analysis: Concepts and Practices 
(3rd edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Papildu literatūra 1. Advances in Policy Studies since 1950, Policy Studies Review Annual vol 10 
(Transaction Pub. 1992)
2.  “Symposium”  on  Policy  Analysis:  articles  by  deLeon,  Weimer  &Fischer, 
Policy Studies Journal, 26:1, 1998.
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

FINANŠU VADĪBA

Studiju kursa 
autors

Sarmīte Rozentāle

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

mikroekonomika, vadības grāmatvedība, matemātika

Studiju kursa anotācija Studiju  kursa  mērķis  ir  sniegt  zināšanas  par  finanšu  vadības  metodēm  un 
instrumentiem, kas nepieciešami uzņēmuma stratēģiskajā un operatīvajā vadībā, 
plānošanā un kontrolē.  Mūsdienīga uzņēmuma finanšu vadības sistēma ietver 
darbību kopumu, kā efektīvāk un racionālāk izmantot kapitālu. Lekciju kurss dod 
iespēju  iepazīties  ar  īstermiņa  un  ilgtermiņa  līdzekļu  vadības  metodēm, 
investīciju  vadību  un  investīciju  novērtēšanas  metodēm,  lēmumu pieņemšanu 
nenoteiktības  apstākļos,  risku  ietekmi  un  to  samazināšanas  iespējām,  finanšu 
instrumentiem.

Studiju kursa metodes Lekcijas, semināri un praktiskie darbi 
Studiju rezultāti Zināšanas  par  uzņēmuma ilgtermiņa  un  īstermiņa  līdzekļu  vadību  un  prasme 

pielietot  finanšu  analīzes  metodes,  prasme  pielietot  investīciju  novērtēšanas 
metodes, prasme pielietot varbūtību teoriju lēmumu pieņemšanā, pamatzināšanas 
par atvasinātajiem instrumentiem.

Studiju kursa saturs – Vispārēji finanšu vadības aspekti
– Finanšu analīzes metodes
– Apgrozāmā kapitāla vadība 
– Investīciju vadība 
– Projektu novērtēšana un risks
– Kapitāla nepietiekamība un naudas tirgi 
– Kapitāla struktūra 
– Kapitāla izmaksas 
– Ārvalstu valūtas risks   
– Atvasinātie instrumenti

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

Aktīva dalība lekcijās un semināros, sekmīgs eksāmena vērtējums.

Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido – Aktivitāte un ieguldījums nodarbību gaitā (30%)

– Pārbaudījums- eksāmens (70%)
Studiju kursa 
literatūra 

1. Bodie, Z., Merton, R.C (2003). Finance. New Jersey, Prentice Hall
2.  Rurāne, M. (2005). Finanšu menedžments. Rīga: RSEBA, , 381 
3. Jakušonoka I. (2001). Vērtspapīru tirgus un finansu investīciju vadība. I daļa . 

– Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 180 
Papildu literatūra 1.  Apsītis,  Ģ.,  Aščuks I.  u.c.  (2003).  Vērtspapīru  tirgus  zinības.  Rīga:  Rīgas 

Fondu birža
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2. Bāliņa S., Hazans M. (1994). Kā aug nauda. Ievads finansu 
matemātikā. Rīga. 156 
3. Buiķis M. (2002). Finansu matemātika. Rīga: Biznesa izglītības bibliotēka, 
112 
4. Hofs K.G. (2002). Biznesa ekonomika. 560 
5. Jaunzems, A., Vasermanis E. (2001). Riska analīze. Rīga: LU
6. Laizāns T. (2000). Finansu tirgus uzraudzības attīstības tendences Latvijā un 
pasaulē// Nauda. Bankas. Vērtspapīri. Rīga, 75.-88. 
7. Lībermanis G. (1998). Īpašuma attiecības un uzņēmējdarbības formas. Rīga: 
Kamene, 132 
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

 Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

KOMUNIKĀCIJAS VADĪBA UN STRATĒĢIJAS

Studiju kursa 
autors

Doc. Inga Latkovska

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kursi)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2. studiju gads
Studiju valoda: Latviešu 
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursa  teorētiskās  daļas  ietvaros  studenti  apgūst  teorētiskas  un  praktiskas 
zināšanas  par  to,  kā  plānojamas  komunikācijas  kampaņas.  Tiek  sniegtas 
zināšanas  par  dažādu  SA  kampaņu  izstrādi,  realizāciju  un  vadīšanu.  Kursa 
ietvaros studenti apgūst sabiedriskās domas un SA publikas noteikšanas, kā arī 
problēmas  izpētes  principus  un  metodes,  kā  arī  gūst  iemaņas  sabiedrisko 
attiecību darba efektivitātes novērtējuma veikšanā Kursa ietvaros tiek pievērsta 
liela  uzmanība  stratēģiskajai  plānošanai.  Tiek  sniegtas  zināšanas  par  to,  kā 
organizējams  un  realizējams  sabiedrisko  attiecību  darbs  organizācijā. 
Praktiskajos darbos un semināros studenti mācās izveidot SA darbības plānu un 
modelēt  tā  realizāciju,  sastādīt  SA plāna  budžetu un  laika  grafiku.  Atsevišķi 
semināri atvēlēti diskusijām par kursa teorētisko sadaļu.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, diskusijas; grupu darbi
Studiju darbu veidi: literatūras studijas, literatūras pārskati, SA programmas 
izstrāde

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Ievads sabiedrisko attiecību kampaņu stratēģijās (komunikācija kā funkcija 
un kā instruments)

– Kampaņas veidošana – izpētes posms, adaptācijas posms, ieviešanas posms, 
novērtēšanas posms

– Kampaņu analīze un mērīšana
– Kampaņu  veidi  –  iekšējā  komunikācija;  komunikācija  ar  klientiem; 

problēmu menedžments; komunikācija ar īpašām mērķauditorijām
– Kreativitāte sabiedriskajās attiecībās
– Notikumu menedžments
– Korporatīvā sociālā atbildība kā SA koncepts
– SA programmas prezentēšana un ieviešana

Prasības kredītpunktu Laikā jāsagatavo un jānodod pētniecības darbi un referāti:
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ieguvei a) jāsagatavo “Sabiedrisko attiecību kampaņa”; rakstu darbā jāparāda kursā 
iegūtās zināšanas SA kampaņu izstrādē un vadībā; darbs sagatavojams 
grupās; darbs jāprezentē semināra ietvaros;

b) viena referāta vai cita veida pētnieciska darba sagatavošana un mutiska 
prezentācija semināra ietvaros; 

c) jāsagatavo  praktisks  kopsavilkums  (2-3  lpp)  par  kursa  programmā 
norādītajiem  obligāti  apgūstamajiem  tekstiem  un  jāpiedalās 
diskusijā/seminārā par šiem tekstiem. 

Par  visiem  pētniecības  darbiem,  referātiem  un  pārbaudes  darbiem 
nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Gala pārbaudījums SA kampaņas aizstāvēšana
Gala vērtējumu veido SA kampaņas aizstāvēšana - 50%

Pētījuma / referāta prezentācija - 20%
 Tekstu kopsavilkumi - 30%

Studiju kursa 
literatūra 

1. James E.Grunig “Excellence in Public Relations and Communication 
Management”, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1992

2. Dennis L.Wilcox, Phillip H.Ault, Warren K.Agree “Public Relations.  
Strategies and Tactics”

3. Public Relations and Communication Management in Europe : a 
nation-by-nation introduction to public relations theory and practice / 
ed.by Bettke van Ruler, Dejan Verčič. - Berlin : Mouton de Gruyter, 
2004

Papildu literatūra 1. Fran R.Matera. Ray J.Artigue. “Public Relations. Campaigns and 
Techniques”, A Pearson Education Company, 2000

2. Any Green, “Creativity in Public Relations”, IPRA, 1999
3. Robert Kendall “Public Relations campaign strategies. Planning for  

implementation”, Longman, 1996
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

INFORMĀCIJAS RESURSU UN SISTĒMU PLĀNOŠANA UN VADĪBA

Studiju kursa 
autors

Prof. Egils Ginters

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  sniegt  zināšanas  un  izpratni  par  informācijas  resursiem, 
informācijas  sistēmām,  to  plānošanu  un  vadības  pamatprincipiem.  Sniegt 
zināšanas  par  informācijas  sistēmām  un  to  attīstību  modernajā  informācijas 
sabiedrībā,  organizācijas  informācijas  resursiem  un  to  vadību,  izpratni  par 
informācijas  apstrādes  principiem  informācijas  sistēmās;  sniegt  praktiskas 
iemaņas  informācijas  resursu  vadībā.  Sniegt  zināšanas  par  Informācijas 
tehnoloģiju lomu, vadību un pielietojumu publiskajā sektorā.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Informācijas resursu jēdziens. Informācijas resursu klasifikācija
– Stratēģiskie informācijas resursi: dati, informācija, zināšanas.
– Informācijas resursi organizācijā, to izvērtēšana un vadība
– Stratēģiskā informācijas resursu vadība
– Informācijas sistēmas, to veidi un klasifikācija
– Informācijas sistēmu struktūra un galvenās komponentes.
– Informāciju sistēmu plānošana un stratēģijas
– Informācijas sistēmas stratēģija un organizācijas vide
– Informācijas sistēmu vadība, stratēģijas un attīstības metodes
– Jaunās informāciju tehnoloģijas un informācijas sistēmas
– Komunikācija un informācijas sistēmas. Komunikācijas modeļi un to 

izmantošana cilvēka – datora mijiedarbības analīzē.

– Komunikācijas tehnoloģiskās un kognitīvās izpētes līmeņi
– Informācijas tehnoloģiju vadība publiskajā sektorā
– Valsts informācijas sistēmas un to politika
– Informācijas tehnoloģiju vadības izvērtējums
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– E-pārvalde
– Latvijas informācijas infrastruktūra
– Informācijas sabiedrība

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

Apgūta kursa literatūra
Aktīva un saturiski pilnvērtīga līdzdalība semināros
Laikā iesniegti gadījumu analīzes darbi
Nokārtots eksāmens

Gala pārbaudījums Eksāmens
Gala vērtējumu veido Līdzdalība semināros - 25%

Gadījumu analīze - 25%
Eksāmens - 50%

Studiju kursa 
literatūra 

1. Cole, G.A. (1994). Strategic Management: Theory and Practice. 
London.

2. David, P. (1996). Best the Fourth Resources: Information and its  
Management. London. 

3. Ducatel, K. Et al. (2000).The Information Systems in Europe: Work and 
Life in an Age of Globalisation. 

4. Galliersm,  R.D.,  Leidner,  D.E.  (2003).  Strategic  Information 
Management:  Challenges  and  Strategies  in  Managing  Information 
Systems. Butterworth-Heinemann

5. Garson, G.D. (Ed.) (2003). Public Information Technology: Policy and 
Management Issues. Idea Group Publishing.

6. Gupta, G. (1999). Information Systems: Success in 21 Century.  
Kambayashi Y. Information Systems and Technologies for Network 
Society. 1997.

7. Laudon,  K.C.  (1995).  Information  Systems:  A  Problem-Solving 
Approach. Fort Worth: The Dryden Press

8. Laudon,  K.C.  (2003).  Management  Information  Systems:  A 
Contemporary Perspective. New York: Macmillan Publishing Company

9. Laudon,  K.C.,  Laudon  J.P.  (2002).  Essentials  of  Management 
Information Systems. Prentice Hall

10. McNurlib,  B.C.,  Sprague,  R.H.  (2003).  Information  Systems 
Management in Practice. Prentice Hall

11. Post,  G.V., Anderson, D.L (2002).  Management Information Systems: 
Solving  Business  Problems  with  Information  Technology.  McGraw-
Hill/Irwin

12. Robins, K. (1999). Times of Technoculture. From the Information 
Society to the Virtual Life. 

Papildu literatūra 1. Laudon, K.C. (1996). Management Information Systems: 
Organization and Technology. London: Prentice Hall

2. Lucey, T. (1995). Management Information Systems. London. 
3. Robson, W. (1997). Strategic Management and Information Systems. An 

Integrated Approach. London.
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

ZINĀŠANU PĀRVALDĪBA

Studiju kursa 
autors

Alfs Raudis

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistrs
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: 
- Stratēģiskā vadība

Studiju kursa anotācija Iepazīstināt  studentus  ar  zināšanu  kategorijas  ekonomiskajiem  aspektiem  un 
patreizējiem modeļiem zināšanu ekonomiskajā vērtēšanā un pārvaldībā.  Veidot 
priekšstatu par organizāciju kā organismu, kas mācās.  Saprast motivatorus, kas 
darbiniekiem liek apgūt, krāt un izplatīt zināšanas.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: teksta kopsavilkumi, grupu darbi

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs
- Pamatjēdzieni un vēsturiskie aspekti – divi attieksmes veidi (modes), 

kā vadīt zināšanu ieguvi un “pārstrādi”
- Trīs fāzes mūsdienu zināšanu pārvaldības organizēšanā, 

ierobežojumi un iespējas
- SECI modelis zināšanu apmaiņas strukturēšanai organizācijā
- Zināšanu formalizēšana un sarežģītības aspekts (Cunefyn koncepts
- Barjeras zināšanu uzglabāšanā un apmaiņā – “Korporāciju atmiņas 

zudumu fenomens
- Organizācijas aspekts zināšanu uzkrāšanā un izmantošanā, rīku 

izmantošana
- Uzņēmuma biznesa modelis un tā formalizācija
- Mācīšanās un zināšanas
- Stratēģija un zināšanas
- Jēdziens par datamining – ko mēs varam zināt (pagātnē vērstas 

zināšanas, pieredze)?
- Nākotnē vērstas zināšanās – scenāriji
- Zināšanu kā Uzņēmuma aktīvu veidošana un vadība
- Vērtības radīšana un Uzņēmuma inovācijas spēja zināšanu kontekstā
- Zināšanu ekonomiskie aspekti – uzņēmuma vērtēšana, autorības 

aizsargāšana un izstrādes veicināšana
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- Zināšanas un motivācija – Līdzsvarotā mērķu karte
Prasības kredītpunktu 
ieguvei

Pārbaudes darbi, tekstu analīze, prezentācijas sagatavošana

Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido 1) 30% -- tekstu analīze

2) 20% -- divi īsi pārbaudes darbi (20 min, 2. un 3. nodarbība)
3) 50% -- noslēguma darbs (organizācijas modeļa izveide grupā, 

individuāla situācijas analīze un atbildes uz jautājumiem)
Studiju kursa 
literatūra 

5. Davenport Thomas H. Working Knowledge : How Organizations Manage 
What  They Know /  Thomas  H.Davenport,  Laurence  Prusak.  -  Boston  : 
Harward Business School Press, 1998. - XXIV, 199 p. - Notes:p.179.-188. - 
Index:p.189.-197.  

6. On Organizational Learning. - Boston : Harward Business Review, 2001. - 
VII, 201 p. - (Harward Business Review). - Index:p.193.-201.  

7. Tiwana  A.  The  Knowledge  Management  Toolkit  :  Orchestrating  IT, 
Strategy,  and  Knowledge  Platforms  /  Amrit  Tiwana.  -  2nd  ed.  -  Upper 
Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XXVII, 383 p. : ill. - Endnotes: p.345.-
358.  -  Bibliographic  References  and  Further  Reading:  p.359.-368.  - 
Glossary: p.369.-372. - Index: p.373.-383.  

8. McElroy M.W. The New Knowledge Management : complexity, learning, 
and sustainable innovation / Mark W.McElroy. - New York : Butterworth-
Heinemann, 2003. - XXXI, 246 p. : ill. - Index: p.233.-246.  

Papildu literatūra 9. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the 
Dynamics  of  Innovation  by  Ikujiro  Nonaka,  Hirotaka  Takeuchi,  Hiro 
Takeuchi

10. Enabling  Knowledge  Creation:  How  to  Unlock  the  Mystery  of  Tacit 
Knowledge and Release  the Power of  Innovation by Georg Von Krogh, 
Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka

11. Intangibles: Management, Measurement, and Reporting by Baruch Lev
12. Organizational  Knowledge  in  the  Making:  How Firms  Create,  Use,  and 

Institutionalize Knowledge by Gerardo Patriotta
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

MŪSDIENU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Studiju kursa 
autors

Sarma Cakula

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa 
anotācija

Kursa mērķis ir apzināt mūsdienu informācijas tehnoloģiju (IT) nozīmi un lomu 
sabiedrības  attīstībā. Apzināt  IT  priekšrocības  un  problēmas,  kas  saistītas  ar 
informāciju un tās apriti sabiedrībā. Novērtēt, atlasīt un veidot informāciju, kas 
pieejama multimēdija risinājumos un Internet tīklā.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Mūsdienu  IT,  definīcijas,  virzieni,  iespējas.  Iekārtas  un 
programmnodrošinājums.

– IT vide: cilvēks – iekārta – komunikācija. Optimālas IT vides veidošana 
un uzturēšana. Interneta ietekme uz IT vidi.

– IT  priekšrocības  un  problēmas  sabiedrības  attīstībā.  IT  konkrētiem 
darbības mērķiem.

– Informācijas arhitektūra. Informācijas dizains.
– Internets  kā  masu  mēdijs.  Multimēdiji  un  informācija  interneta  tīklā. 

Autortiesības un mārketings
– Interneta  izmantošana  informācijas  iegūšanai  sociālajās  zinātnēs: 

Darbošanās etiķete internetā. Vispārējā interneta struktūra.
Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie 
darbi. Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši metodiskajiem 
norādījumiem.

– Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās 
nodarbības iespējams atstrādāt, veicot individuālu uzdevumu.

– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
– Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, 

gan veicot gadījumu analīzi.
        -   Jāievēro akadēmiskā ētika
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Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido – Patstāvīgie, praktiskie un pārbaudes darbi – 30%

– Darbs semināros un nodarbībās – 20%
       –    Noslēguma (eksāmena) darbs – 50% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, 
ja                                                 noslēguma darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))

Studiju kursa 
literatūra 

1. Braddey F. Shimmin (1997). Effective e-mail. Academic Press, USA
2. Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2001). Management Information Systems:  

Managing the Digital Firm. Hardcover. 688 p 
3. Laudon,  K.,  Laudon,  J.P.  Laudon,  K.C.  (2001).  Essentials  of  

Management Information Systems: Organization & Technology in the 
Networked Enterprise. Hardcover. 509 p. 

4. Moreira, P.,  Thorpe, R. Ace  the  IT  Resume!  McGraw-Hill  Osborne 
Media; 1st edition (November 7, 2001) 256 pages ISBN: 0072194030

5. Post, G.V., Anderson, D.L.  Management Information Systems: Solving 
Business  Problems  with  Information  Technology.  McGraw-Hill/Irwin; 
3rd edition (July 29, 2002), ISBN: 0072823755

Papildu literatūra –
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

KONFLIKTU VADĪBA

Studiju kursa 
autors

Agita Šmitiņa, Mag. Psych

Studiju kursa veids B daļa (izvēles kurss)

Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads, 4.semestris
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

- 

Studiju kursa anotācija Kursa  mērķis  ir  sniegt  zināšanas  par  konfliktoloģijas  vietu  sociālajā   un 
organizāciju  psiholoģijā;  palīdzēt  apzināt  un  izvērtēt  gan  iekšējo,  gan  ārējo 
konfliktu  tipiskākos  cēloņus,  kā  arī  analizēt  galvenos  konfliktu  risināšanas 
veidus. Kursā tiks aplūkota arī pārmaiņu ietekme uz organizāciju, modelēti veidi, 
kā  pārvarēt  pretestību  pārmaiņām gan  organizācijās,  gan  sabiedrībā  kopumā. 
Semināros tiks veidotas prasmes un iemaņas konstruktīvi risināt konfliktus gan 
darba vidē, gan personiskajās attiecībās, modelēts efektīvas sadarbības modelis 
konfliktu  situācijās  organizācijās.  Patstāvīgo  darbu  ietvaros  studenti  veidos 
situāciju  izpētes  (case  study),  kuras  semināru  nodarbībās  tiks  padziļināti 
analizētas.

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas.

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Konfliktoloģija kā zinātne.
– Konfliktu veidi un cēloņi. 
– Konfliktu atpazīšana un izvērtēšana.
– Konfliktu norises un attīstības fāzes.
– Konfliktu risināšanas veidi.
– Cilvēku tipiski uzvedību modeļi konfliktos.
– Konfliktu saistība ar stresu un emocijām.
– Starppersonu un starpgrupu konflikti organizācijā.
– Komunikācijas un informācijas loma sadarbības veicināšanā organizācijā.
– Starpniecība konfliktos.
– Pārmaiņas un to ietekme uz organizāciju
– Politiskie un sabiedriskie konflikti

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Kvalitatīva līdzdalība un uzstāšanās semināros 
- Nobeiguma pētnieciskā darba izstrāde
- Eksāmens
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Gala pārbaudījums Eksāmens
Gala vērtējumu veido - Dalība un uzstāšanās semināros – 30% 

- Nobeiguma pētnieciskais darbs –30%   
- Eksāmens – 40%

Studiju kursa 
literatūra 

1.  Andrews,  P.H.,  Hershchel,  R.T.  (1996).  Organizational  Communication. 
Boston: Houghton Mifflin Company, 359.
2.  Barker,  L.L,  Wahlers,  K.J,  Watson,  K.W. (2001).  Groups in  Process:  an 
Introduction to Small Group Communication. Boston: Allyn&Bacon, 246 
3.  Beebe,  S.A.,  Masterson,  J.T.  (2000).Communicating  in  Small  Groups:  
Principles and Practices. New York: Addison Wesley Longman, Inc, 389
4. Deutsch, M. (Ed), Coleman, P. (2000). The Handbook of Conflict Resolution: 
Theory and Practice. San Francisco: Jossey-Bass, 651
5. Garleja, R., Vidnere, M. (2000).  Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti  
ekonomikā. Rīga: Raka, 264
6.  Mayer.  B,   Mayer,  B.S.  (2000).  The  Dynamics  of  Conflict  Resolution:  A 
Practitioner's Guide. Jossey-Bass, 263
7. Mirimanova, M.S. (2003). Konfliktoloģija. Moskva: Academia. 
Praude,  V.,  Beļčikovs,  J.  (2001).  Menedžments:  teorija  un  prakse.  Rīga: 
Vaidelote, 509

Papildu 
literatūra

1. Bergmane, I. (2000). Konflikti un izvairīšanās no tiem darba vietā. Kapitāls, 
Nr.1,  38.-41.
2. Fēlavs, G.E. (2003). Konflikti darbā: atpazīt, risināt, novērst. Rīga: Balta 
eko, 121
3. Omārova, S.  (1994). Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 110.
4. Reņģe, V. (2003).Organizāciju psiholoģija. Rīga: Kamene, 128
5. Ursiny, T.   Coward's Guide to Conflict: Empowering Solutions for Those 
Who Would Rather Run Than Fight. Sourcebooks Trade. 
6. Weeks, D. (1994). The Eight Essential Steps to Conflict Resolution: 
Preserving Relationships at Work, at Home, and in the Community. New York: 
Putnam Pub Group, 290
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

PROJEKTU VADĪBA

Studiju kursa 
autors

Maira Leščevica

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti, 40 kontaktsundas
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Projektu vadības kurss dod ieskatu projektu veidošanā, projektu valodā, projektu 
plānošanā, realizācijā, kontrolē un monitoringā.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem

– Pratīs izteikt un sakārtot savas domas arī projekta veidā.
Studiju kursa saturs – Ievads projektu vadībā. Projektu vadības teorētiskie aspekti.

– Projekta ierosināšanas process. 
– Projekta komanda, komandas vadīšana, projekta vadītājs.
– Projekta organizācija un tās veidi.
– Projekta plānošana – apjoms, kvalitāte, laiks u.c.
– Projekta izvērtējums un noslēgšanas process.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

- Apgūts lekciju materiāls 
- Savlaicīgi iesniegti mājas darbi (2)

Gala pārbaudījums - Eksāmens
- Grupu prezentācija ar sekojošām sastāvdaļām:
Projekta ideja,
Projekta mērķis,
Projekta aktivitātes,
Projekta komanda,
Projekta partneri,
Projekta rezultāti,
Projekta budžets
Projekta plāns laikā

Gala vērtējumu veido - Mājas darbi 
- Prezentācijas saturs un veids

Studiju kursa 1. A  Guide  to  the  Project  Management  Body  of  Knowledge/  ed.  by 
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literatūra W.Duncan. - [New York]: Project Management Inst., 1996. - VIII, 154 p.: 
ill., tab.

2. Brassard  Michael.  The  Memory  Jogger  II:  a  pocket  guide  of  tools  for 
continuous  improvement  & effective  planning/  Michael  Brassard,  Diane 
Ritter. - 1st Ed. - New Hampshire: GOAL/QPC, 1994. - VII, 164 p.

3. Ceļvedis  ESF  projektu  pieteicējiem:  2004.-2006.gadu  programmēšanas 
periodam. - Rīga: Eiropas Sociālais fonds, 2003. - 23 lpp.

4. Grīns  Čads  T.  Kā  sastādīt  veiksmīgu finansējuma pieprasījumu:  Soli  pa 
solim: Ar praktiskiem uzdevumiem un piemēriem Baltijas nevalstiskajām 
organizācijām/  Čads  T.  Grīns,  Ivete  Kastro-Grīna.  -  Rīga:  NGO Centrs-
Rīga, 1997. - 61 lpp.

5. Грин  Чад  Т.  Как  составить  успешный  проект:  с  практическими 
упражнениями и трафаретами заявок на финансирование в западные 
фонды/ Чад Т.Грин, Ивет Кастро-Грин. - Rīga: NGO Centrs, 1997. - 75 
c. - (Шаг за шагом).

6. Kalniņa Ruta. Projektu vadīšana no idejas līdz realizēšanai/ Ruta Kalniņa. - 
Rīga: Latvijas Pašvaldību mācību centrs, 1999. - 66 lpp.: il. - Izmantotā lit.: 
66.lpp.

7. Lūiss Džeimss P.  Projektu vadīšanas pamati/  Džeimss P.  Lūiss;  tulk.  K. 
Caunīte; Amerikas Vadības asociācija. - Rīga: PUSE PLUS, [b.g.]. - 111 
lpp.

8. Rokasgrāmata projektu pieteikumu sagatavošanā: pašvaldību un publiskās 
pārvaldes projektiem/ red. Dace Damkevica; Latvijas Pašvaldību savienība. 
- [Rīga]: Latvijas Pašvaldību savienība, 2001. - 22 lpp.

9. Litke Hanss D. Projektu vadība/ Hanss D.Litke, Ilonka Kunova; tulk. Ineta 
Dubava. - Rīga: Balta eko, 2003. - 126 lpp. - (Rokasgrāmata).

10. Reiters  Vilfrīds.  Kailā  patiesība  par  projektu  menedžmentu/  Vilfrīds 
Reiters; no vācu val. tulk. Ēva Fukse. - [Rīga]: Vaidelote, 2004. - 197 lpp.

Papildu 
literatūra

11.Baker Sunny. Project Management/ Sunny Baker, Kim Baker. - New York: 
Alpha Books,  1998.  -  XXIV, 328 p.:  il.,  pict.  -  (Complete  Idiot's  Guide).  - 
Index: p.319.-328.
12.Friend  John.  Managing  Development  Projects  and  Programmes:  Fresh 
Perspectives  Towards  an  Action  Research  Agenda:  Working  Paper  No.21, 
1998/ J.Friend. - Humberside: Univ. of Lincolnshire, 1998. - 28 p.: ill., pic. - 
(Lincoln School of Management).
13.Lientz Bennet P. Project Management for the 21st Century/ Bennet P.Lientz, 
Kathryn P.Rea. - 3rd ed. - San Diego: Academic Press, 2001. - XVIII, 395 p.: 
ill., fig. - Index: p.391.-395. - Websites: p.389.
14.A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK Guide).- 
2000 edition. - Newtown Squaire: Project Management Inst., 2001. - X, 216 p.: 
ill., tab.
15.Kerzner  Harold.  Project  Management:  a  system  approach  to  planning, 
scheduling, and controlling/ Harold Kerzner.- 8th ed. - New Jersey: John Wiley 
& Sons, 2002. - XX, 891 p. - Author Index: p.875.-876. - Subject Index: p.877.-
891.
16.Gray  Clifford  F.  Project  Management:  the  managerial  process/  Clifford 
F.Gray, Erik W.Larson.- 2nd. ed. - Boston: McGraw-Hill, 2003. - XVIII, 573, I-
14 p.: il. - Glossary: p.567.-572. - Acronyms: p.573. - Index: p.I-1.-I-14. - CD-
ROM.
17.Young Trevor L. The Handbook of Project Management: a practical guide to 
effective policies and procedures/ Trevor L.Young. - 2nd ed. - London: Kogan 
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Page, 2003. - VIII, 295 p.: ill. - Index: p.291.-295. - with CD.
Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS UN TIESĪBAS

Studiju kursa 
autors

Jānis Kapustāns

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa 
anotācija

Kursa mērķis ir sniegt visaptverošu ieskatu ES institūciju veidošanās procesā un 
tiesību sistēmas attīstībā, padziļināti pievēršoties to sociālajām, ekonomiskajām 
un politiskajām konsekvencēm dalībvalstīs. 

Kursa  laikā  studenti  iepazīsies  ar  Eiropas  integrācijas  idejisko  un  praktisko 
attīstību. Tiks apskatīta Eiropas Savienības izveidošana, izejot no sākotnējo sešu 
dibinātāju valstu aktivitātēm līdz pat jaunākajiem Eiropas Savienības attīstības 
notikumiem. Tiks apskatīts Eiropas Savienības paplašināšanās process šodienas 
kontekstā.

Kursa mērķis ir panākt, lai studenti izprastu esošā Eiropas apvienošanās procesa 
vēsturiskos cēloņus un procesa gaitu līdz pat  jaunākajām Eiropas integrācijas 
aktualitātēm. No studenta tiek gaidīta analītiska pieeja Eiropas integrācijai, t.i., 
pozitīvi kritiska pieeja. 

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt  zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt 

sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to 
pielietojumu praksē

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautajumus,  kas  saistīti  ar  kursa 
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa saturs – Eiropas vienotības ideja un apvienošanās aizsākumi
– Pārskats par ES integrācijas vēsturi
– Eiropas Komisija
– Eiropas Savienības Padome un Ministru Padome
– Eiropas Parlaments
– Eiropas Kopienu Tiesa
– Auditortiesa
– Ombudsmens
– Citas nozīmīgākās ES institūcijas
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– Lēmumu pieņemšana ES
– Interešu pārstāvniecība un demokrātijas deficīts ES 
– ES tiesību sistēma
– EK administrācija, komitoloģija
– Subsidiaritāte un daudzlīmeņu pārvaldība
– Eiropas Konstitūcija. Eiropas Savienības nākotne

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Lekciju apmeklējums ir brīvprātīga izvēle.

– Semināru nodarbību apmeklējums ir obligāts.

– Par savlaicīgi neiesniegtu kursa darbu atzīme tiek samazināta par 10% 
par katru nokavēto dienu. Bez kursa darba iesniegšanas students netiek 
pielaists pie eksāmena kārtošanas.

– Darbi, kuros tiks konstatēts plaģiāts, tiks novērtēti ar 0. Dažādu 
neatļautu palīglīdzekļu izmantošanas gadījumā eksāmenā tā vērtējums 
būs 0.

– Eksāmena kārtošanas atlikšana iespējama tikai ārkārtas situācijas 
gadījumā (ģimenes apstākļi, slimība), kuru apstiprina attiecīgi 
dokumenti. Par neierašanos uz eksāmenu jāpaziņo pasniedzējam līdz 
eksāmena sākumam

Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido - Līdzdalība semināros – aktivitāte un atbilžu kvalitāte (30%)

- Kursa darbs (30%)

- Eksāmena darbs (40%)
Studiju kursa 
literatūra 

1. Bomberg,  E.,  Stubb,  A.  (2003).  The  European  Union:  How Does  It  
Work?   The New European Union Series. Oxford University Press.

2. Commission of the European Communities, 2001: European 
Governance. A White Paper. COM (2001) 428 final. Brussels: CEC. 
<http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0428en01.pdf>

3. Graver, H. P.  National Implementation of EU Law and the Shaping of  
European Administrative Policy. ARENA Working Papers WP 02/17

4. Johan P. Olsen Reforming European Institutions of Governance, 
ARENA Working Papers WP 01/7

5. Michalopoulos, N. (2003) Administrative Reform in Europe: The 
Dialectical Coexistence between Convergence and Diversity. UNTC 
Occasional Papers Series, No 3, 2003

6. Thomas Christiansen Legitimacy Dilemmas of Supranational Governance: 
The European Commission between Accountability and Independence, 
European University Institute, Working Paper RSC No 97

Papildu literatūra 1. Deksnis, E.B. (1998).  Eiropas Apvienošanās… Integrācija un Suverenitāte. 
Rīga : Junda, 580

2. Dinan,  D. (1999).  Ever Closer Union.  Boulder:  Lynne Reiner Publishers, 
596

3. Veidenfelds, V., Vesels, V. (2000). Eiropa no A līdz Z. Eiropas integrācijas  
rokasgrāmata. Rīga: Alberts XII, 411

4. Urwin, D.W.  (1995). The Community of Europe.
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālā maģistra studiju programma Sabiedrības pārvaldība

STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA

Studiju kursa 
autors

Ieva Stūre, Vija Daukšte

Studiju kursa veids B (izvēles studiju kurss)
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti
Studiju kursa forma Pilna laika studijas
Studiju kursa līmenis Maģistra
Studiju gads, semestris 2.studiju gads
Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Studiju kursa anotācija Kursa laikā studenti tiks iepazīstināti ar starpkultūru komunikācijas procesu, kā 
arī tiks sniegt pārskats par nozīmīgākajām atšķirībām dažādu kultūru pārstāvju 
komunikācijas  procesā.  Tāpat  tiks  sniegtas  zināšanas  par  nozīmīgākajām 
starpkultūru komunikācijas disciplīnas teorijām un vadošajiem teorētiķiem. Būs 
iespēja veidot praktiskas iemaņas efektīva starpkultūru komunikācijas procesa 
veidošanā,  izprotot  starpkultūru  konflikta  cēloņus,  pielāgojoties  neierastai 
kultūras videi,  nosacījumiem un veidojot savstarpēju sadarbību komunikācijas 
procesā.

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

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs  un  spēs  izskaidrot  ar  starpkultūru  komunikācijas  procesu 

saistītus jēdzienus.
– Spēs  demonstrēt  zināšanas  saistībā  ar  starpkultūru  komunikācijas 

konflikta cēloņiem, neierastas kultūras vides nosacījumiem, kā arī spēs 
parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām 
un to pielietojumu praksē.

– Spēs  analizēt  gadījumus  un  problēmjautājumus,  kas  saistīti  ar 
starpkultūru komunikācijas procesa veidošanu.

Studiju kursa 
saturs

        –   Starpkultūru komunikācijas koncepti; starpkultūru komunikācijas kā 
disciplīnas vēsture un attīstība.
        –    Kultūras mainīgo dimensijas.
        –    Valoda un verbālā komunikācija, neverbālā komunikācija dažādās 
kultūrās.
        –    Atšķirīgi konfliktu risināšanas stili, dzimtes lomas dažādās kultūrās.

– Starpkultūru komunikācija organizācijās. 
– Starpkultūru attiecības.
– Starpkultūru  jūtīguma  modelis  (Benett).  Starpkultūru  jūtīguma 

attīstīšana.
– Efektīvas starpkultūru komunikācijas prasmes.

Prasības kredītpunktu 
ieguvei

– Auditorijā prezentēts un elektroniski iesniegts rakstu darbs „Intervija ar 
Latvijā dzīvojošu citas kultūras pārstāvi”, apjoms 5-7 lappuses, 12 burtu 
lielums, atstarpe starp rindām 1,5.
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– Elektroniski iesniegts rakstu darbs par tēmu „Etnocentrisms vs. 
kulturālais relatīvisms” (tēma var tikt atbilstoši paplašināta, sašaurināta); 
apjoms 6-7 lpp., burtu lielums – 12, atstarpe starp rindām 1,5.

– Gala pārbaudījums – auditorijā prezentēts un iesniegts rakstu darbs. 
Gala pārbaudījums Individuālais darbs
Gala vērtējumu veido – Rakstu darbs „Intervija ar Latvijā dzīvojošu citas kultūras pārstāvi” – 

30%
– Rakstu darbs „Etnocentrisms vs. kulturālais relatīvsms” – 30%
– Gala pārbaudījums – 40% (no tiem 80% darba rakstiskā versija; 20% 

prezentācija).

Studiju kursa 
literatūra 

1. Chaney, L., Martin, J., S. (2005). Intercultural Business Communication. 3rd 
ed. Upper Sddle River, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education.
2. Gibson, R. (2002). Intercultural Busienss Communication. Oxford University 
Press, Spain: Unigraf S.L.
3. Gīrcs, K. (1998). Kultūru interpretācijas. Rīga: ABG.
4.  Gudykunst,W.,  B.,  Mody,  B.  (2002).  Handbook  of  International  and 
Intercultural Communication. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
5. Hofstede, G., J. (2002). Exploring Culture: Excercises, Stories and Synthetic  
Cultures. Yarmouth, Maine, London: Intercultural Press.
6.  Hofstede,  G.,  J.  (2001).  Culture’s  Consequences:  Comparing  Values,  
Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage 
Publications.
7.  Jandt,  F.E.  (2001).  Intercultural  Communication. An Introduction.  3rd ed. 
Incorporation Thousand Oaks, London, New Deli. Usa; Sage Publications.
8.  Martin,  J.,  N.,  Nakayama,  T.,  K.  (2004).  Intercultural  Communication  in 
Contexts. 3rd ed. New York: McGraw and Hill.
9. Samovar, L., A., Porter, R., E., Stefani, L., A. eds. (1997).  Communication 
Between Cultures. Belmont: Wadsworth Publication.
10.  Scollon,  R. (2001).  Intercultural Communication: A Discourse Approach. 
Malden, Oxford: Blackwell Publishers.

Papildu literatūra - 
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3. PIELIKUMS

PRAKSES NOLIKUMS UN PRAKSES NOVĒRTĒJUMA ANKETA
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Apstiprināts ViA  Politoloģijas nodaļas sēdē
2005.gada 25.augustā

Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības pārvaldība”

Prakses nolikums

Apjoms: 6 kredītpunkti

Prakses  mērķis: nodrošināt  sabiedrības  pārvaldības  maģistrantiem  iespēju  integrēt 
studiju  laikā  apgūtās  zināšanas  un  prasmes  un  sagatavoties  darbam  sabiedrības 
pārvaldības jomā.

Prakses laikā veicamie uzdevumi:
1. Iepazīt organizācijas darba specifiku.
2. Piedalīties  konkrētu,  ar  maģistra  darba  izstrādi  saistītu  un  organizācijas 

vajadzībām  atbilstošu  funkciju  īstenošanā,  ja  iespējams,  piedalīties  atbilstošo 
programmu vai projektu izstrādes un novērtējuma posmos.

3. Sadarbībā ar prakses vadītāju iespēju robežās vienoties par kāda viena konkrēta 
projekta  izstrādi  vai  tiešu  līdzdalību  jau  eksistējoša  projekta  izstrādes  un 
realizācijas procesā,  lai  iegūto materiālu  varētu izmantot  tālāko pētījumu, t.sk. 
maģistra darba izstrādē.

Prakses laiks un vieta:
Mācību prakse notiek 6 nedēļas valsts, pašvaldību vai nevalstiskās organizācijās 

un institūcijās.

Prakses vieta un praktikanta pienākumi:
Prakses vieta nodrošina praktikantus ar darbu organizācijā vai institūcijā, lai gūtu 

darba pieredzi un nostiprinātu teorētisku zināšanu praktisku pielietojumu.
Attiecīgā  institūcija  vai  organizācija  nozīmē  praktikantam  kontaktpersonu 

(prakses vadītāju),  kas uzņemas atbildību par to,  lai  prakses programma tiktu veidota 
saskaņā ar prakses nolikumu un izpildīta.  Kontaktpersona ir  starpnieks starp attiecīgo 
organizāciju  un  Vidzemes  augstskolu.  Viņš/  viņa  prakses  beigās  dod  atsauksmi  par 
studenta darbu šajā iestādē.

Praktikanta pienākumi ir 
 veikt uzticēto darbu,
 regulāri tikties ar kontaktpersonu, lai analizētu prakses gaitu, 
 regulāri tikties ar to Politoloģijas nodaļas docētāju, kas ir prakses vadītājs Vidzemes 

augstskolā. 
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       Prakses gaitā students sagatavo atskaites darbu par paveikto darbu organizācijā, 
kurā praktizējies. Šī atskaite tiek gatavota saskaņā ar prasībām, ko prakses vadītājs ir 
izvirzījis, sākoties praksei. 

Praktikants iekļaujas vispārējā organizācijas darba ritmā, izņemot gadījumus, kad 
prakses  uzdevumu  veikšanas  nodrošināšanai  prakses  vadītājs  un  organizācijas 
kontaktpersona izlemj citādi. Nav pieļaujams praksi pārvērst par vienkāršu iepazīšanos ar 
organizāciju bez jebkādas atbildības.

Prakses dokumentācija: 
Prakses gaitā students sagatavo prakses atskaiti, kurā raksturo prakses norises 
organizāciju, norāda izpildītos uzdevumus, sniedz prakses novērtējumu. Prakses 
atskaitei jāpievieno atsauksme no prakses vietas (prakses novērtējums, praktikanta 
raksturojums), prakses laikā izstrādātie un publicētie materiāli.

Prakses vērtējuma komponenti:
1. Prakses vadītāja vērtējums – 25%.
2. Vērtējums par prakses laikā izstrādātiem materiāliem - 50%.
3. Publisks ziņojums/ uzstāšanās par prakses laikā gūtajiem novērojumiem un 

veiktajiem uzdevumiem - 25%. 

Prakse netiek ieskaitīta, ja:
1. Saņemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību un negatīvu un paviršu 

attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem.
2. Praktikants  nespēj  sniegt  adekvātu  atskaiti  par  prakses  laikā  paveikto  un  tā 

lietderīgumu, kā arī saistību un nozīmi savas kapacitātes pilnveidošanā.
3. Nav veikti prakses uzdevumi vai to kvalitāte neatbilst prasībām.
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Politoloģijas nodaļas studenta /-es
(vārds uzvārds) prakses novērtēšanas anketa

PRAKTIKANTS
Pilnībā
piekrītu

Daļēji
piekrītu

Daļēji 
nepiekrītu

Pilnībā 
nepiekrītu

N/A

Viegli iejutās prakses vietas vidē un 
kolektīvā

Uzsākot praksi bija iepazinies ar 
organizāciju, tās struktūru un 
darbības pamatvirzieniem
Izprata prakses struktūrvienības 
saistību ar pārējo organizāciju
Apguva iestādes iekšējās 
subordinācijas principus

Ātri uztvēra prakses uzdevumus

Izrādīja iniciatīvu uzņemoties, veicot 
papildus pienākumus
Prakses uzdevumus izpildīja:

laikā
precīzi

ar atbildības sajūtu
ar izpratni

KĀ JŪS VĒRTĒJIET 
PRAKTIKANTA

Ļoti
augstu

Augstu Vidēji Zemu Ļoti 
zemu 

N/A

analītiskās spējas
iniciatīvu

ieinteresētību
koleģialitāti

lojalitāti pret organizāciju
patstāvību

komunikabilitāti
spēju argumentēt

prasmi izmatot informācijas avotus

      VIDZEMES AUGSTSKOLA
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spējas apstrādāt informāciju
Zināšanas un to pielietojumu praksē

Komentējiet praktikantu piesaistes lietderību jūsu struktūrvienībā:

Papildus piezīmes:

Jūsu novēlējumi praktikantam:

Prakses vadītājs :

Vārds, uzvārds:                                      

Amats: 

Paraksts:

Datums:
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4. PIELIKUMS

MAĢISTRA DARBA NOLIKUMS
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Apstiprināts ViA  Politoloģijas nodaļas sēdē
2005.gada 25.augustā

Maģistra darba nolikums

Apjoms: 20 kredītpunkti
Maģistra darbs ir Sabiedrības pārvaldības maģistra studiju programmas obligāts 

gala  pārbaudījums  un  studenta  patstāvīgi  un  individuāli  veikts  oriģināls  pētījums  ar 
praktisku ievirzi  un  apliecina studenta  spēju pielietot  studiju  laikā  iegūtās  teorētiskās 
zināšanas  un  praktiskās  iemaņas  aktuālu  sabiedrības  pārvaldības  problēmu  analīzē. 
Maģistra  darbam  jāatbilst  maģistra  darba  metodiskajos  norādījumos  sniegtajām 
vadlīnijām.

Maģistra  darba  izstrādē  studentiem  ir  jādemonstrē  studiju  procesā  iegūtās 
teorētiskās  zināšanas  un  praktiskas  iemaņas  aktuālu sabiedrības  pārvaldības  problēmu 
teorētiska un praktiska izpētē un analīzē. Studentam ir jāparāda prasme saistīt mācību 
procesā iegūtās teorētiskās zināšanas ar reālu sabiedrības pārvaldības problēmu, veicot 
izpēti un izstrādājot tai teorētiski pamatotu risinājumu. 

Maģistra darbs demonstrē studenta spēju:
– veikt  pētījumu,  izmantojot  studiju  laikā apgūtās teorētiskās un praktiskās 

zināšanas, kā arī ievērojot pētnieciskā darba metodoloģijas pamatprincipus,
– izvēlēties aktuālu un piemērotu tematu maģistra darba izstrādei un izvirzīt 

atbilstošu problēmu,
– izveidot izvirzītajai problēmai piemērotu pētījuma dizainu, 
– izvēlēties un strādāt ar piemērotiem literatūras avotiem,
– pielietot  piemērotas  pētniecības  metodes,  ievākt,  apkopot  un  sistematizēt 

datus, analizēt un interpretēt iegūtos rezultātus,
– akadēmiski  piemērotā  un  literārā  valodā  izklāstīt  pētījuma  rezultātus, 

argumentēti  interpretēt  tos  un  formulēt  pētījuma  problēmai  atbilstošus 
secinājumus,

– ievērot pētnieciskā darba ētiku,
– prezentēt  savu  pētījumu  un  tajā  gūtos  secinājumus,  brīvi  orientēties 

izvēlētajā tematā un argumentēti pamatot savu viedokli.
Maģistra  darbu  students/-e  izstrādā  atbilstoši  savai  specializācijai,  interesēm, 

profesionālajai  kompetencei  un  pieredzei.  Izvēlētajai  tēmai  jāatbilst  sabiedrības 
pārvaldības maģistra studiju programmas saturam. 

      Maģistra darba izstrāde ietver individuālo pētniecību un aktīvu piedalīšanos 
semināros:

– pētniecības procesa organizēšanas un pētniecības darbu rakstīšanas semināros,
– kvantitatīvo pētniecības metožu semināros,
– kvalitatīvo pētniecības metožu semināros,
– semināros par statistisko analīzi un tās risinājumiem ar SPSS un Microsoft Excel.
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Maģistra darba izstrādes posmi
1. Temata izvēle  un maģistra  darba  temata  pieteikums.  Maģistra  darba  temata 

pieteikums  ir  daļa  no  uzņemšanas  konkursa  noteikumiem.  Maģistra  darba 
pieteikums tiek aizstāvēts iestājpārbaudījumos.

2. Maģistra  darbu  tematu  apstiprināšana  un  darbu  vadītāju  apstiprināšana. 
Imatrikulēto  studentu  maģistra  darba  tematu  pieteikumus  un  maģistra  darbu 
vadītājus  apstiprina  studiju  programmas  direktors  sadarbībā  ar  programmā 
strādājošiem docētājiem. Maģistra darba vadītāji var būt ViA docētāji ar atbilstošu 
akadēmisko un  profesionālo  izglītību  un  pieredzi.  Nepieciešamības  gadījumā kā 
konsultanti var tiek pieaicināti profesionāļi.

3. Maģistra darba izstrāde
Maģistra darba metodiskie noteikumi reglamentē šādus aspektus: 

– darba uzbūve un struktūra
– darba noformējums
– darba valoda un stils 
– citēšana, parafrazēšana un literatūras saraksta veidošana
– akadēmiskā kultūra un ētikas jautājumi
– rekomendācijas  par  darba  izstrādes  procesu  un  tā  organizāciju 

(piemēram, rakstīšanas process, organizatoriskās vadlīnijas, informācijas 
meklēšana, prezentācijas sagatavošana u.c.)

Maģistra darba iesniegšana un aizstāvēšanas priekšnosacījumi. Recenzenta nozīmēšana.
1. Maģistra  darbu var  iesniegt  aizstāvēšanai,  ja  ir  sekmīgi  nokārtotas  visas  studiju 

programmā  paredzētās  akadēmiskās  saistības.  Maģistra  darbs  jāiesniedz  divos 
eksemplāros norādītajā termiņā studiju programmas direktoram vai viņa nozīmētai 
personai  (docētājam  vai  programmas  metodiķim).  Termiņu  nosaka  studiju 
programmas direktors saskaņā ar studiju programmas plānu. 

2. Maģistra darbā jābūt darba vadītāja parakstam par atļauju darbu aizstāvēt. Ja darba 
vadītājs nepiekrīt virzīt darbu aizstāvēšanai, studentam ir tiesības to iesniegt valsts 
pārbaudījumu komisijai, kas nozīmē divus recenzentus. 

3. Studiju  programmas  direktors  nozīmē  recenzentu.  Ja  students  maģistra  darbu 
iesniedz bez darba vadītāja akcepta, tiek nozīmēti divi recenzenti.

4. Recenzentam rakstiska atsauksme par maģistra darbu jāiesniedz divos eksemplāros 
studiju  programmas  direktoram  vismaz  vienu  nedēļu  pirms  maģistra  darba 
aizstāvēšanas  un  studentam  atsauksme  jāsaņem ne  vēlāk  kā  vienu  dienu  pirms 
aizstāvēšanas.  Ja  recenzenta  vērtējums  ir  bijis  negatīvs,  studiju  programmas 
direktors  maģistra  darbu  iesniedz  izvērtēšanai  citam  recenzentam,  un  ja  otra 
atsauksme  ir  pozitīva,  darbs  tiek  virzīts  aizstāvēšanai.  Ja  arī  otra  recenzija  ir 
negatīva,  maģistra  darbs  netiek  virzīts  aizstāvēšanai  un  studentam  ir  tiesības 
nākamajā akadēmiskajā gadā izstrādāt un iesniegt citu maģistra darbu.

Maģistra darba aizstāvēšana
Maģistra darbs tiek aizstāvēts valsts pārbaudījumu komisijas sēdē. Valsts pārbaudījumu 
komisiju izveido studiju programmas direktors un to apstiprina Senāts. Komisijas sastāvā 
ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse 
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no  komisijas  sastāva  ir  nozares  profesionālo  organizāciju  vai  darba  devēju  pārstāvji. 
Valsts pārbaudījumu komisija ievēl komisijas priekšsēdētāju, kas vada maģistra darba 
aizstāvēšanas  komisiju  un  ir  atbildīgs  par  reglamenta  ievērošanu.  Maģistra  darba 
aizstāvēšanā piedalās darba vadītājs un recenzents. 
Maģistra darba aizstāvēšanas procedūra:

1. Autora ziņojums
2. Jautājumi un atbildes uz jautājumiem
3. Darba vadītāja un/vai konsultanta atsauksme
4. Recenzenta ziņojums
5. Studenta atbilde recenzentam
6. Diskusija (ja auditorija to vēlas)

Maģistra darba vērtēšana
Maģistra darba vērtēšanas kritēriji ir:

– Temata aktualitāte un izvēlētā temata izvēles pamatojums
– Pētāmās problēmas skaidrība; darba struktūras pieteikums ievadā un paša darba 

izklāstā;  problēmas  analīzei  izvēlēto  teoriju  piemērotība;  izvēlētās  metodes 
atbilstība darba specifikai; atbilstība darbā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

– rezultātu  analīze  un  interpretācija,  tās  rezumējums  loģiskos  slēdzienos  un 
secinājumos

– darba  noformējums  (literatūras  saraksts,  atsauces,  tabulas  u.c.)  darba  valoda 
(valodas stils un domu skaidrība) saskaņā ar metodiskajiem materiāliem.

– uzstāšanās, spēja iepazīstināt ar savu darbu loģiskā un secīgā veidā, prezentācijas 
uztveramība,  atbildes  uz  jautājumiem;  maģistra  darba  autora  kompetence 
izvēlētajā tēmā un spēja argumentēti atspēkot recenzentu un komisijas izvirzīto 
argumentāciju.

Maģistra  darba  vērtējumu veido  50% Valsts  pārbaudījumu komisijas  vērtējums,  30% 
recenzenta vērtējums un 20% darba vadītāja vērtējums.
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5. PIELIKUMS

PROFESIJAS STANDARTS

97



Iesniegts IZM Profesionālās izglītības centrā apstiprināšanai

PROFESIJAS STANDARTS

 

 Reģistrācijas numurs PS   

 

 Profesija Publiskā sektora administrators

  

 Kvalifikācijas līmenis   5

  

 Nodarbinātības 
apraksts

  “Valsts pārvaldes iestādē strādājošais “strādā  pārvaldes 
sektora iestādēs, to struktūrvienībās un dienestos, veicot 
stratēģisko,  taktisko  plānošanu,  administrēšanu  un 
normatīvo  dokumentu  izstrādi.  Nodrošina  iestādes 
struktūrvienību klientu kvalitatīvu apkalpošanu.
  “Valsts  pārvaldes  iestādē  strādājošais  strādā  ievērojot 
LR likumu un citu normatīvo aktu prasības.

Izstrādes gads 2005/ 2006
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PPIENĀKUMIIENĀKUMI  UNUN  UZDEVUMIUZDEVUMI

PienākumiPienākumi UzdevumiUzdevumi
1. Veidot  nozares  politiku, 

sagatavot  atbilstošus  politisko 
dokumentu  projektus,  koordinēt 
šīs politikas īstenošanu.

1.1. Analizēt  un  novērtēt  valsts 
pārvaldes nozares vai pašvaldības, 
koncepcijas  un stratēģijas .

1.2. Sagatavot  argumentētus 
priekšlikumus  esošo  attīstības 
koncepciju,  stratēģiju  un 
programmu uzlabošanai.

1.3. Piedalīties  jaunu  nozares  un 
pašvaldības koncepciju, stratēģiju 
un attīstības programmu izstrādē, 
veikt to „ex-ante” vērtējumu.

1.4. Piemērot  subsidiaritātes  un 
proporcionalitātes  principus  savu 
argumentēto  priekšlikumu 
sagatavošanas gaitā.

1.5. Organizēt  politikas  dokumentu 
izstrādes darba grupu sapulces un 
seminārus, vadīt to darbu.

1.6. Piedalīties  starpinstitūciju 
saskaņošanas  sarunās  politikas 
dokumentu izstrādes gaitā.

1.7. Prezentēt  nozares  politikas 
dokumentus  sabiedrībai,  sniegt 
atbilstošus  kompetentus 
skaidrojumus  masu  informācijas 
līdzekļiem. 

1.8. Konsultēties ar  dažādām interešu 
grupām,  kuras  ir  ieinteresētas 
politikas  izstrādē,  izvērtēt  šīs 
interese  un  piedāvāt 
kompensācijas  mehānismus  tām 
grupām,  kuras  varētu  zaudēt 
politikas ieviešanas rezultātā.

2. Veidot  nozares  politiku, 
izstrādājot atbilstošus normatīvos 
dokumentus.

2.1. Pārzināt  nozares  normatīvo 
dokumentu  (LR  likumi,  MK 
noteikumi, ārējās instrukcijas u.c.) 
sistēmu, orientēties to prasībās.

2.2. Veidot  jaunu  nozares  normatīvo 
dokumentu projektu tekstus.

2.3. Organizēt  normatīvo  dokumentu 
projektu  apspriešanas  un 
saskaņošanas procesus.

2.4. Sniegt  atsauksmes  par  citu 
institūciju  izstrādātajiem 
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dokumentu projektiem.
2.5. Prezentēt  normatīvo  dokumentu 

projektus  institūcijas  augstākajai 
vadībai,  sabiedrībai,  masu 
informācijas līdzekļiem.

3. Atbilstoši  sava  darba  specifikai 
nodrošināt  iestādes  klientu 
kvalitatīvu apkalpošanu.

3.1. Organizēt  apmeklētāju 
pieņemšanu,  viņu  iesniegumu, 
vēstuļu un sūdzību reģistrāciju.

3.2. Atbilstoši  labas  valdīšanas 
principiem  un  likumā  noteiktā 
kārtībā  sniegt  atbildes  uz 
iesniegumiem,  vēstulēm  un 
sūdzībām.

3.3. Nodrošināt  kvalitatīvus 
pakalpojumus  likumā  noteiktā 
apjomā iestādes klientiem.

3.4. Ievērot  augstus  kvalitātes 
standartus  pakalpojumu 
sniegšanas procesā.

3.5. Rīkot  mācību  kursus  un 
konsultatīvus  seminārus  iestādes 
klientiem.

4. Mērķtiecīgi,  plānveidīgi  un 
efektīvi  organizēt  savu  un 
iestādes struktūrvienību darbu. 

4.1. Plānot  savu  individuālo  darbu 
atbilstoši  iestādes  un 
struktūrvienības darba plāniem.

4.2. Analizēt  un  novērtēt  savus 
personīgos  un  struktūrvienības 
darba  rezultātus,  piedalīties 
atbilstošos  pašnovērtējuma 
pasākumos.

4.3. Atskaitīties par doto uzdevumu un 
plānu izpildi noteiktajā kārtībā un 
termiņos.

4.4. Sniegt  priekšlikumus  iestādes 
darba  organizācijas 
pilnveidošanai.

4.5. Nodrošināt efektīvu komunikāciju 
un  pozitīvu  saskarsmi  ar  citiem 
iestādes  darbiniekiem  labākai 
darba rezultātu sasniegšanai.

4.6. Pārstāvēt  iestādi  attiecībās  ar 
citām  organizācijām  un 
sabiedrību.

4.7. Pārstāvēt institūciju darba grupās, 
semināros  un  saskaņošanas 
sarunās.
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4.8. Aizvietot  struktūrvienības 
vadītāju viņa prombūtnes laikā.

5. Veikt atsevišķus pienākumus, kas 
saistīti  ar  iestādes  darba 
specifiku.

5.1. Apgūt  starptautisko  pieredzi  un 
labāko  praksi  iestādes 
kompetences  jomā,  lai  varētu  to 
izmantot tās darba pilnveidošanā. 

5.2. Savas  kompetences  ietvaros 
piedalīties  nozares  projektu 
izpildes  koordinācijā  un 
uzraudzībā.

5.3. Veicināt un atbalstīt institucionālo 
pārmaiņu procesus, kas nodrošina 
lietderīgāku  un  efektīvāku 
iestādes darbu.

5.4. Savas  kompetences  ietvaros 
sniegt  nepieciešamo  atbalstu 
iestādes  personālvadības,  iekšējā 
audita,  grāmatvedības  u.c. 
speciālistiem.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi

Nepieciešamība strādāt individuāli un grupā, pielietojot savas zināšanas un līdera 
prasmes.Nepieciešamība vadīt gan nacionālas, gan internacionālas – multikulturālas 
darbinieku grupas.

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai
Teicamas vadīšanas prasmes,  analītiskas domāšanas prasmes, labas svešvalodu 
zināšanas, psiholoģiskā izturība strādāt spriedzes apstākļos.
  

PPRASMESRASMES

Vispārējās prasmes/ spējasVispārējās prasmes/ spējas Kopīgās prasmes nozarēKopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmesSpecifiskās prasmes  
profesijāprofesijā

• Strādāt 
komandā/ 
grupā  un 
individuāli;

• Efektīvi 
plānot  un 
organizēt 

• Izprast 
sabiedrībā 
notiekošos 
procesus  un 
pieņemt 
lēmumus 
atbilstoši 

• Veikt 
nozares 
politikas „ex-
post” un „ex-
ante” 
novērtējumus
;
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savu darbu;
• Analizēt, 

sistematizēt, 
sintezēt  un 
integrēt 
iegūto 
informāciju;

• Lietot 
modernās 
informācijas 
iegūšanas, 
apstrādes  un 
sistematizēša
nas 
tehnoloģijas;

• Sagatavot  un 
sniegt 
prezentācijas, 
veidot 
pozitīvu 
iestādes tēlu;

• Vadīt 
darbiniekus;

• Izrādīt 
iniciatīvu  un 
uzņemties 
atbildību;

• Izstrādāt  un 
vadīt 
projektus;

• Ievērot 
etiķeti;

• Ievērot 
pārvaldes 
darbinieku 
profesionālo 
ētiku.

situācijas 
izmaiņām;

• Izprast 
starptautiska
jā,  valsts, 
reģionu 
pašvaldību 
un  vietējo 
pašvaldību 
politikās 
notiekošos 
procesus  un 
spēt novērtēt 
to  ietekmi 
uz  nozares 
attīstību;

• Pārzināt 
valsts 
pārvaldē  un 
pašvaldībās 
pastāvošo 
lēmumu 
pieņemšanas 
sistēmu, 
atbildības 
sadali  un 
atskaitīšanās 
kārtību  un 
vispārpieņe
mtās 
procedūras;

• Pielietot 
iegūtās 
teorētiskās 
un 
praktiskās 
zināšanas 
sava  darba 
un 
struktūrvienī
bas efektīvai 
vadīšanai;

• Veidot 
pozitīvu 
darba vidi;

• Pieņemt 

• Izstrādāt 
stratēģiskos 
plānus  un 
attīstības 
programmas;

• Pārzināt 
sabiedrības 
aktuālās 
problēmas, 
konkrētos 
faktus  un 
statistiku 
iestādes 
kompetences 
jomā;

• Pārzināt 
publisko 
tiesību 
pamatprincip
us,  to 
pielietojumu 
ES, valsts un 
pašvaldību 
darbā; 

• Detalizēti 
orientēties 
nozares 
normatīvajos 
aktos;

• Prast  sastādīt 
normatīvo 
dokumentu 
tekstu, 
līguma 
tekstu;

• Spēt 
izmantot 
nozares 
datubāzes;

• Izprast 
Eiropas 
Savienības 
struktūrfondu 
atbalsta  un 
savas 
iestādes 
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lēmumus 
atbilstoši 
savai 
kompetencei
;

• Strādāt  ar 
masu 
informācijas 
līdzekļiem;

• Prast 
svešvalodas, 
lai 
nodrošinātu 
profesionālo 
komunikācij
u  savas 
kompetence
s jomā;

• Pārzināt 
lietvedības 
noteikumus;

• Izprast 
Eiropas 
Savienības 
politikas 
pamatnostād
nes, pārzināt 
ES 
struktūrfond
u mērķus un 
uzdevumus.

savstarpējo 
mijiedarbību, 
kā  arī  savu 
darbības 
nozīmi 
kopējo 
mērķu 
sasniegšanā;

• Izprast 
Eiropas 
Savienības 
institūciju 
prasības  un 
spēt 
sagatavot 
specifisku 
informāciju 
atbilstoši  šīm 
prasībām;

• Noteikt 
piemērotākos 
projekta 
realizēšanas 
standartus  un 
projekta 
veiksmīguma 
izvērtēšanas 
kritērijus 
nozarē;

•

Zināšanas

Zināšanas
Zināšanu līmenis

priekšstats izpratne pielietošana

VADĪBZINĀTNE  (organizāciju 
vadīšana,  Organizāciju  teorijas, 
personāla  vadība,   projektu  vadīšana, 
partnerība,  attīstības  plānošana, 
Stratēģiskā plānošana, lietvedība) X

EKONOMIKA  (ekonomikas  teorijas 
pamati,  publiskā  īpašuma  pārvalde, 
finanšu vadība, Latvijas tautsaimniecība, 

X
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Statistika,  grāmatvedība, datu apstrādes 
metodes)

TIESĪBU ZINĀTNE (tiesību pamati,
starptautiskās publiskās un 
privāttiesības, salīdzināmās 
tiesības,administratīvās tiesības) X

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
(organizācijas tēla veidošana, sadarbība 
ar plašsaziņas līdzekļiem) X

 SASKARSMES PSIHOLOĢIJA
(starppersonu  saskarsme,  multikultūru 
saskarsme, konfliktu un stresa vadība) X

POLITIKA  (LR  politikas  sistēma, 
nozaru  politika,  politikas  kultūra, 
Administratīvais  process,  ES  politika, 
Publiskās  varas  organizācija  Latvijā, 
Valsts varas un organizācijas pamati) X
KULTŪRA  (estētika,  etnokultūra, 
kultūras vēsture) X
PRAKTISKĀ  FILOSOFIJA  (lietišķā 
etiķete un protokols, profesionālā ētika, 
retorika,  publiskās  pārvaldes  ētika, 
sociālā filozofija) X X

1 EKOLOĢIJA UN VIDES 
AIZSARDZĪBA( ekoloģija un 
vides aizsardzība ) X

2 INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS

X

SVEŠVALODU ZINĀŠANAS                     X

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs (vārds, uzvārds, darbavieta, 
amats):
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Darba  grupas  vadītāja:  Sandra  Hofmane,  Mgr.paed.  Latvijas  Lauksaimniecības 
universitātes  socioloģijas katedras lektore.
Darba grupas locekļi:
 

•   Voldemārs Bariss,  Dr.phil.,docents, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
socioloģisko pētījumu grupas vadītājs;

• Larisa  Maļinovska,  Dr.paed.,  Latvijas  Lauksaimniecības  universitātes  asoc. 
profesore.;

• Jānis  Ābele,  Dr.agr.,  Latvijas  Lauksaimniecības universitātes.  LLU Sociālo 
zinātņu fakultātes dekāns, asoc.profesors; 

• Jānis  Ķusis  ,  Latvijas  Lauksaimniecības  universitātes  socioloģijas  katedras 
vadītājs;

• Mudīte  Priede.,  Mgr. ek.  Jelgavas rajona padomes izpilddirektore, Latvijas 
Pašvaldību savienības Padomniece.

• Arta Kronberga, Mgr.soc. Zemgales attīstības aģentūras  projektu koordinātore

.
  

 

 Profesijas standarta eksperti (vārds, uzvārds, 
darbavieta, amats):
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                                      6. PIELIKUMS

                   ATSAUKSMES PAR PROGRAMMU
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VALSTS KANCELEJAS ATSAUKSME

(pieejama drukātā veidā)
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turpinājums
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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ATSAUKSME

(pieejama drukātā veidā)
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LU ATSAUKSME

(pieejama drukātā veidā)
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7. PIELIKUMS

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA
VIDZEMES AUGSTSKOLĀ
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Apstiprināts
Vidzemes augstskolas Senātā sēdē

2005. gada 21. decembrī
Lēmums 13/6.1.
Ar grozījumiem

2006. gada 29. martā
Lēmums 3/2.1.  

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS 
KĀRTĪBA

VIDZEMES AUGSTSKOLĀ

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.  Noteikumos lietotie termini:

1. Augstākā  līmeņa  studijas –  studijas,  kuras  var  uzsākt  maģistra  vai 
augstākās profesionālās izglītības studiju programmās pēc bakalaura grāda 
iegūšanas, pēc 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas.

2. Budžeta  studiju vietas –  studijas  tiek  finansētas  no  LR valsts  budžeta 
līdzekļiem.

3. Centralizētais  eksāmens –  valsts  pārbaudes  veids,  kurš  apliecina 
reflektanta  zināšanas  un  prasmes  atbilstoši  vidējās  izglītības  standarta 
prasībām.

4. Imatrikulācija –  personas  ierakstīšana  Vidzemes  augstskolas  (ViA) 
studējošo sarakstā (matrikulā).

5. Maksas studiju vietas – studijas tiek finansētas no fizisko vai juridisko 
personu līdzekļiem.

6. Nepilna  laika  studijas  -  studiju  veids,  kuram  atbilst  mazāk  nekā  40 
kredītpunkti akadēmiskajā gadā un vidēji mazāk nekā  12 kontaktstundas 
nedēļā.

7. Pamatstudijas – studijas, kuras var uzsākt bakalaura, pirmā un otrā līmeņa 
augstākās  profesionālās  izglītības  studiju  programmās,  ja  iepriekšējā 
izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai.

8. Pilna  laika  studijas  -  studiju  veids,  kuram  atbilst  40  kredītpunkti 
akadēmiskajā gadā un vidēji vismaz 12-25 kontaktstundas nedēļā.

9. Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai ViA.

1.2.Uzņemšanas  noteikumi  un  imatrikulācijas  kārtība  Vidzemes  augstskolā  (turpmāk 
ViA) izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 46. un 47.panta prasībām, LR IZM 
2003.gada  27.novembra  instrukciju  Nr.  8  un  2004.gada  23.septembra  instrukciju 
Nr.4.

1.3.Tiesības studēt ViA ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām ar LR nepilsoņa 
pasi,  kā  arī  personām,  kurām ir  izsniegtas  pastāvīgās  uzturēšanās  atļaujas  Latvijā 
neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, 
politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas.
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1.4.Studiju  maksu  programmās,  budžeta  un  maksas  studiju  vietu  skaitu,  pieteikšanās 
termiņus,  konkursa  procedūru  un  dokumentu  reģistrācijas  maksas  lielumu nosaka 
ViA Senāts ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms uzņemšanas sākuma.

1.5.Pilna laika studentiem ir budžeta un maksas studiju vietas. Nepilna laika studentiem ir 
maksas studiju vietas. 

1.6.Uzņemšanu ViA organizē un nodrošina Uzņemšanas komisija, kuru izveido ar rektora 
rīkojumu. 

2. Uzņemšana pilna laika studiju programmās 

2.1.ViA pilna laika studiju formā (studijas notiek akadēmiskā gada ietvaros) uzņem šādās 
studiju programmās:

2.1.1. Pamatstudijas:
2.1.1.1.Informācijas tehnoloģijas (koledža) – ITk – pirmā līmeņa 

augstākā profesionālā izglītība, datorsistēmu un datortīklu 
administratora  kvalifikācija.  Studiju  ilgums  2  gadi  (4 
semestri).

2.1.1.2.Informācijas tehnoloģijas –  IT –  profesionālā bakalaura 
grāds,  programmēšanas  inženiera  kvalifikācija.  Studiju 
ilgums 4 gadi (8 semestri).

2.1.1.3.Biznesa  vadība –  BV -  profesionālā  bakalaura  grāds, 
uzņēmuma  un  iestādes  vadītāja  kvalifikācija.  Studiju 
ilgums 4 gadi (8 semestri).

2.1.1.4.Komunikācija  un  sabiedriskās  attiecības –  KSA - 
profesionālā  bakalaura  grāds,  sabiedrisko  attiecību 
menedžera kvalifikācija. Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri).

2.1.1.5.Politoloģija  –  POL -  profesionālā  bakalaura  grāds, 
politologa kvalifikācija. Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri).

2.1.1.6.Tūrisma organizācija un vadība  –  TOV -  profesionālā 
bakalaura  grāds,  tūrisma  nozares  uzņēmuma  vadītāja 
kvalifikācija. Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri).

2.1.2. Augstākā līmeņa studijas:
2.1.2.1.Sabiedrības  pārvaldība –  SP -  profesionālais  maģistra 

grāds sabiedrības pārvaldībā. Studiju ilgums   2 - 3 gadi (4-
6 semestri).

2.1.2.2.Tūrisma  stratēģiskā  vadība –  TSV -  profesionālā 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Studiju ilgums 1,5 
gadi (3 semestri).

2.1.2.3.Sociotehnisku sistēmu inženierija  –  SSI –  profesionālā 
maģistra  grāds  sociotehnisku  sistēmu  inženierijā.  Studiju 
ilgums 1,5 gadi (3 semestri). 

2.2.  Tiesības  studēt  pamatstudiju  programmās  ir  tiem  reflektantiem,  kuri  ieguvuši 
vispārējo vidējo izglītību, kā arī atbilst ViA uzņemšanas konkursa prasībām:

2.2.1.Centralizētā eksāmena sertifikāts angļu valodā: visās programmās;
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2.2.2. Centralizētā eksāmena sertifikāts  latviešu valodā un literatūrā: 
KSA, POL, TOV programmās;

2.2.3. Centralizētā  eksāmena  sertifikāts  matemātikā:  IT,  ITk,  BV 
programmās;

2.2.4. Vērtējums  lietišķajā  informātikā un  centralizētās  ieskaites 
lietišķajā informātikā atzīme: IT, ITk programmās.

Centralizētā eksāmena (CE) vērtējumam jābūt A, B, C, D vai E līmenī.
2.3. Kopējo konkursa rezultātu veido: 

2.3.1. CE rezultāti – 80% (BV); 70% (IT, ITk, KSA, POL); 50% (TOV);
2.3.2. Vidējā atzīme visos mācību priekšmetos – 15% (BV un TOV);
2.3.3. Vidējā  atzīme  šādos  mācību  priekšmetos:  latv.  val.,  literatūra, 

svešvaloda,  algebra,  ģeometrija,  vēsture,  biznesa  ekonomiskie 
pamati,  lietišķā  informātika  –  25%  (KSA,  POL);  algebra, 
ģeogrāfija, biznesa ekonomiskie pamati, vēsture – 30% (TOV);

2.3.4. Atzīme informātikā vai lietišķajā informātikā profilkursā – 15 % 
(IT; ITk);

2.3.5. Latvijas Republikas skolēnu zinātnisko darbu konkursu sasniegumi 
(1.-3. vieta) – 5% (visās programmās).

2.4. Pretendenti, kuriem kopsummā ir mazāk kā 30 punktu (no 100), ViA nav izturējuši 
konkursu.

2.5. ViA  bez  konkursa  par  budžeta  līdzekļiem uzņems  Latvijas  Republikas  un 
starptautisko olimpiāžu 1.- 3.vietu ieguvējus pēdējo 2 gadu laikā šādās olimpiādēs:

2.5.1. BV studiju programmā: biznesa ekonomiskie pamati; matemātika, 
informātika;

2.5.2. IT studiju  programmā:  informātika;  matemātika;  fizika;  biznesa 
ekonomiskie pamati; ķīmija, bioloģija;

2.5.3. KSA studiju  programmā:  ViA  organizētajā  skolēnu  pētniecisko 
darbu konkursā;

2.5.4. POL studiju  programmā:  politikas  zinības,  ViA  organizētajā 
skolēnu pētniecisko darbu konkursā;

2.5.5. TOV studiju  programmā:  angļu  valoda,  bioloģija, biznesa 
ekonomiskie  pamati,  ģeogrāfija,  matemātika,  politikas  zinības, 
vides  projekti;  1.-3.vietas  ieguvēji  E.Birznieka  Jauno  Ģeogrāfu 
skolas  kopvērtējumā;  1.-3.vietas  ieguvēji  Vidzemes  Jauno 
Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā;

2.5.6. “Junior  Achievement  –  Latvija”  organizētā  konkursa  “Labākais 
skolēns ekonomikā” laureātu.

2.6. Tiesības studēt augstākā līmeņa studiju programmās ir  reflektantiem ar akadēmiskā 
vai profesionālā bakalaura grādu vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību.

2.7. Konkursā uz budžeta vietām augstākā līmeņa studiju programmās tiek ņemta vērā 
vidējā atzīme diploma pielikumā.

2.8. Piesakoties studijām, jāaizpilda noteikta parauga veidlapa – pieteikuma anketa.

2.9. Pieteikumam jāpievieno (uzrādot dokumentu oriģinālus): 
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2.9.1.  Pamatstudiju programmās:

• vidējās izglītības dokumenta un Sekmju izraksta kopijas;
• centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas;
• dokumentu, kas ļauj iestāties ārpus konkursa, kopijas;
• pases kopija (personas dati, pases sērija un numurs);
• 2 fotokartītes.

2.9.2. Augstākā līmeņa studiju programmās:

• augstākās izglītības dokumenta un Sekmju izraksta kopijas;
• vidējās izglītības dokumenta un Sekmju izraksta kopijas;
• pases kopija (personas dati, pases sērija un numurs);
• dzīves gājums (CV) (SP studiju programmā - pēc noteiktas 

formas,  ko  var  saņemt  ViA  vai  www.va.lv;  SSI studiju 
programmā nav nepieciešams);

• motivācijas vēstule (TSV studiju programmā);
• maģistra  darba  temata  pieteikums(tikai  SP studiju 

programmā - pēc noteiktas formas, ko var saņemt ViA vai 
www.va.lv);

• 2 fotokartītes.

2.10. Iesniedzot dokumentus, jāsamaksā reģistrācijas maksa. Bāreņiem un bez vecāku 
apgādības palikušiem bērniem pieteikšanās ir bez maksas.

2.1.1 3. Uzņemšana nepilna laika studiju programmās 

3.1.ViA nepilna laika studiju formā (studijas notiek kalendārā gada ietvaros) uzņem šādās 
studiju programmās:

3.1.1. Pamatstudijas:
3.1.1.1.Informācijas  tehnoloģijas  -  IT  –  profesionālā 

bakalaura  grāds,  programmēšanas  inženiera 
kvalifikācija. Studiju ilgums 5 gadi (10 semestri).

3.1.1.2.Biznesa vadība – BV - profesionālā bakalaura grāds, 
uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija. Studiju 
ilgums 5 gadi (10 semestri).

3.1.1.3.Tūrisma  organizācija  un  vadība  –  TOV - 
profesionālā  bakalaura  grāds,  tūrisma  nozares 
uzņēmuma  vadītāja  kvalifikācija.  Studiju  ilgums  5 
gadi (10 semestri).

3.1.2. Augstākā līmeņa studijas:
3.1.2.1.Tūrisma stratēģiskā vadība –  TSV -  profesionālā 

maģistra  grāds  uzņēmējdarbības  vadībā.  Studiju 
ilgums 2  gadi (4 semestri).
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3.1.2.2.Sociotehnisku  sistēmu  inženierija  –  SSI – 
profesionālā  maģistra  grāds  sociotehnisku  sistēmu 
inženierijā. Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri). 

3.2.Tiesības  studēt  pamatstudiju  programmās ir  tiem  reflektantiem, kuri  ieguvuši 
vispārējo vidējo izglītību.

3.3.Tiesības studēt augstākā līmeņa studiju programmās ir reflektantiem ar akadēmiskā 
vai profesionālā bakalaura grādu vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību.

3.4.Piesakoties studijām, jāaizpilda noteikta parauga veidlapa – pieteikuma anketa.

3.5.Pieteikumam jāpievieno (uzrādot dokumentu oriģinālus): 
3.5.1. Pamatstudiju programmās:

• vidējās izglītības dokumenta un Sekmju izraksta kopijas;
• pases kopija (personas dati, pases sērija un numurs);
• 2 fotokartītes.

3.5.2. Augstākā līmeņa studiju programmās:

• augstākās izglītības dokumenta un Sekmju izraksta kopijas;
• pases kopija (personas dati, pases sērija un numurs);
• dzīves gājums (CV) (tikai TSV studiju programmā);
• motivācijas vēstule (tikai TSV studiju programmā);
• 2 fotokartītes.

3.6.Iesniedzot  dokumentus, jāsamaksā  reģistrācijas  maksa. Bāreņiem  un  bez  vecāku 
apgādības palikušiem bērniem pieteikšanās ir bez maksas.

2.1.2 4. Reģistrācija studijām un imatrikulācija

4.1.Pilna  laika  pamatstudijās reģistrācija  notiek  atbilstoši  konkursa  rezultātiem.  Ja 
reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, 
un  ViA ir  tiesības  uzaicināt  nākamos reflektantus,  kuri  konkursa  kārtībā  ieguvuši 
zemākus rezultātus. Reģistrējoties studijām: 

4.1.1.jānoslēdz studiju līgums (uzrādot pasi);
4.1.2. jāiesniedz vidējās izglītības dokumenta oriģināls;
4.1.3. jāsamaksā studiju maksas iemaksa (ja students nav ieguvis budžeta 

vietu).

4.2. Lai  kļūtu  par  studentu  pilna  laika  augstākā  līmeņa un  nepilna  laika 
pamatstudiju  un  augstākā  līmeņa studiju  programmās,  reflektantam jānoslēdz 
studiju līgums (uzrādot pasi). 

4.3. Augstākā līmeņa studiju programmās pirms līgumu slēgšanas notiek pārrunas ar 
nodaļas vadību (izņemot SSI studiju programmu). 
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4.4. Pēc līgumu noslēgšanas reflektants tiek imatrikulēts ViA ar rektora rīkojumu.

2.1.3 5. Studiju turpināšana ViA tā paša līmeņa studiju programmā

5.1.Studiju turpināšana tā paša līmeņa studiju programmā ir iespējama, ja ir brīvas studiju 
vietas  un  ja  pretendents  ViA  vai  citā  augstskolā  ir  apguvis  atbilstošu  studiju 
programmu vismaz 40 kredītpunktu apjomā. 

5.2.Pretendentam jāraksta iesniegums nodaļas vadītājam, pievienojot akadēmisko izziņu. 

2.1.4 6. Iesaistīto pušu pienākumi un saistības
6.1.Uzņemšanas komisijas pienākumi un tiesības:

6.1.1. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanas procesu;
6.1.2. informēt un konsultēt personas, kuras vēlas studēt ViA, par studiju 

iespējām, uzņemšanas kārtību, kā arī par reflektantu tiesībām un 
pienākumiem;

6.1.3. pārbaudīt iesniegtos vai uzrādītos dokumentus;
6.1.4. noformēt uzņemšanas dokumentāciju;
6.1.5. veikt reflektantu un pretendentu reģistrēšanu;
6.1.6. publiskot konkursa rezultātus.

6.2.Pretendenta pienākumi un tiesības:
6.2.1. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību 

ViA;
6.2.2. pareizi un precīzi aizpildīt pieteikumu un to iesniegt reģistratoram;
6.2.3. reģistrēties  studijām  un  noslēgt  studiju  līgumu,  ja  pretendents 

ieguvis tiesības uzsākt vai turpināt studijas ViA;

6.3.Personas  un  ViA  tiesības  un  pienākumus  centralizēto  eksāmenu  laikā  nosaka 
Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) un ViA līgums un citi centralizēto 
eksāmenu kārtību nosakošie normatīvie akti.

2.1.5 7. Papildu informācija

7.1.Ja  reflektants  nevar  iesniegt  pieteikumu  personīgi,  dokumentus  uzrāda  pilnvarotā 
persona, līdzi ņemot apstiprinātu pilnvaru un savu pasi.

7.2.Informāciju  par  uzņemšanas  procesu,  reģistrāciju,  konkursu  un  tā  rezultātiem var 
saņemt pa tālruņiem: 4207347, 6182255 ViA Studiju daļā.

7.3.ViA  adrese:  Valmiera,  Cēsu  iela  4,  LV  4200.  Internetā:  www.va.lv.  E-pasts: 
studijas@va.lv.

7.4.Ja  persona,  kura  vēlas  pieteikties  studijām  ViA,  ieguvusi  iepriekšējo  izglītību 
ārvalstīs,  tai  jāveic  izglītības  dokumentu  ekspertīze  Latvijas  Akadēmiskās 
informācijas centrā. 

7.5.Nepieciešamo CE kārtošanai iespējams pieteikties ViA Studiju daļā līdz kārtējā gada 
1.aprīlim, iesniedzot  pases  un vispārējās vidējās izglītības dokumentu kopijas.  CE 
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augstskolā  notiek  vienlaicīgi  ar  vidējās  izglītības  apguves  noslēgumā  organizēto 
atbilstošā mācību priekšmeta eksāmenu.

7.6.Reflektants divu darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas var iesniegt 
Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju 
triju darba dienu laikā izskata ar rektora rīkojumu nozīmēta apelācijas komisija.
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8. PIELIKUMS

STUDIJU KURSU NOVĒRTĒJUMA ANKETAS PARAUGS
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STUDIJU KURSA VĒRTĒJUMA ANKETA

Kursa  nosaukums:  _______________________________,  Docētājs  __________________________,  akad.  gads 
________., semestris __

Vērtējumi: 5 – ļoti labi, 4 – labi, 3 – viduvēji, 2 – slikti, 1 – ļoti slikti

3 1.Kā Jūs kopumā vērtējat šo kursu?
5 4 3 2 1

3.1.1.1 2.Kāpēc?  Lūdzu,  pamatojiet  savu 
vērtējumu

3.Kā Jūs domājat - vai tika sasniegts kursa mērķis? 3 tika sasniegts 2 tika sasniegts daļēji 2 
netika sasniegts

4.Mācību procesa organizācija kursa ietvaros:  3 apmierināja pilnībā 2 apmierināja daļēji 1 
neapmierināja

5.Kurss kopumā vai kāda no kursa daļām (norādīt kādas tēmas) bija:
3 par  grūtu  (piemēram,  pārāk  grūti  un  nesaprotami  jēdzieni  un  koncepti)

______________________________________________
2 vajadzīgajā līmenī

______________________________________________
1 par  vieglu  (piemēram,  kurss  neveicināja  jaunu  zināšanu  un  prasmju  apguvi) 
______________________________________________

6.Kursa mērķa, prasību un vērtēšanas kritēriju izklāsts un skaidrojums;
Kursa materiāla izklāsta saprotamība (ņemot vērā kursa specifiku)

5 4 3 2 1

7.Teorijas un piemēru balanss (ņemot vērā kursa specifiku): 
3 pārāk daudz teorijas un par maz piemēru 2 piemērotā līmenī 1 pārāk daudz piemēru un 
par maz teorijas

8.Izklāsta temps: 3 pārāk lēni 2 piemēroti 2 pārāk ātri

9.Lekciju loma kursa materiāla apguvē (ņemot vērā kursa specifiku)
5 4 3 2 1

10.Semināru un/vai praktisko nodarbību loma kursa materiāla 
apguvē (ņemot vērā kursa specifiku)

5 4 3 2 1

11.Diskusijas lekciju un semināru laika: 3 par daudz 2 piemēroti 1 par maz

12.Studenta veikto patstāvīgo darbu (individuālo un grupu) loma 
kursa apguvē (ņemot vērā kursa specifiku)

5 4 3 2 1

13.Studētās literatūras loma kursa apguvē (ņemot vērā kursa specifiku 
un vai students literatūru ir studējis)

5 4 3 2 1

14.Iespēja saņemt docētāja atbildes uz studentu uzdotajiem 
jautājumiem lekcijās, semināros un konsultācijās, kā arī atgriezeniskā 
saikne no docētāja puses par veiktajiem darbiem

5 4 3 2 1

15.Docētāja objektivitāte studentu zināšanu novērtēšanā 5 4 3 2 1
16.Dialoga un diskusiju iespējas kursa laikā; docētāja spēja uzklausīt citu 5 4 3 2 1
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viedokli un argumentāciju
17.Studenta  iesaistīšanās  studiju  kursā  (piem.,  lekciju  apmeklējums, 
aktivitāte  semināros,  apgūta  kursa  obligātā literatūra,  izstrādāti  un laikā 
iesniegti darbi u.c.) (Studentam jāvērtē sava aktivitāte!)

5 4 3 2 1

18. Kas, Jūsuprāt, bija kursa stiprās 
puses? Kas galvenokārt piesaistīja Jūsu 
interesi šajā mācību kursā un kas, Jūsuprāt, 
bija visnozīmīgākais un paliekošākais šajā 
kursā?

19. Kas, Jūsuprāt, bija kursa vājās 
puses? Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu 
docētājam izdarīt, pasniedzot šo kursu 
nākamajā gadā?

20.Citi ierosinājumi un komentāri:
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9. PIELIKUMS

DOCĒTĀJU CV
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Aiga Balode
Adrese Baltā iela 11/1-5, Rīga, LV - 1055

Tālrunis 9417294
E-pasts aiga.balode@dvi.gov.lv

Nacionalitāte latviete

Dzimšanas dati 06.06.1976

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) Kopš 2005.g. rudens (uz līguma pamata)
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docente (kurss „Programmu un politikas ietekmes novērtēšana”)

• Laiks (no – līdz) Kopš 2005.g. maija 
• Darba vietas nosaukums un adrese Datu valsts inspekcija, attīstības un analīzes daļa

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Daļas vadītāja

• Laiks (no – līdz) 2004.g. jūnijs – 2005.g. septembris
• Darba vietas nosaukums un adrese Datu valsts inspekcija, Phare 2002 Twinning projekts

• Nodarbošanās vai amats Ilgtermiņa sadarbības eksperte

• Laiks (no – līdz) 2003.g. jūlijs – 2005.g.maijs
• Darba vietas nosaukums un adrese Datu valsts inspekcija, Informācijas apmaiņas vadības un administratīvā procesa daļa

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Daļas vadītāja

• Laiks (no – līdz) 2002.g. janvāris – 2003.g. jūlijs
• Darba vietas nosaukums un adrese Datu valsts inspekcija

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Direktores palīdze

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) Kopš 2004
• izglītības organizācijas nosaukums LU SZF, doktorantūras studijas
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Politikas zinātne

• Laiks (no – līdz) 2002 - 2004
• izglītības organizācijas nosaukums LU SZF, maģistrantūras studijas
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Politikas zinātne

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
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• Laiks (no – līdz) 1998 - 2002
• izglītības organizācijas nosaukums LU SZF bakalaura studijas
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Politikas zinātne

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē

• Laiks (no – līdz) 1994 - 1996
• izglītības organizācijas nosaukums Starptautiskā tūrisma augstskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
tūrisms

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Koledžas diploms

• Laiks (no – līdz) 1983 -1994
• izglītības organizācijas nosaukums Talsu 1. vidusskola
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Diploms par vidējo izglītību

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu C2 C2 C2 C2 C2

Krievu C1 C1 C1 C1 C1
Vācu C1 C1 C1 C1 C1

Franču A2 A2 A2 A2 A2
Norvēģu A1 A1 A1 A1 A1

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

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

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

- Pieredze projektu vadīšanā
- Vadītāja spējas

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES SPSS, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Works, Internet Explorer, u.c.

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES [ Aprakstiet šī kompetences un norādiet, kur tās iegūtas]

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija kopš 2001.gada

PAPILDU INFORMĀCIJA Nacionālā Radio un televīzijas padomes pētījuma „Slēptā politiskā reklāma Latvijas televīzijā” 
līdzautore
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Europass 
Curriculum Vitae 

Personas dati
 Uzvārds / Vārds   Sarma Cakula 

Adrese Rubenes 36-37, Valmeira, LV 4200, Latvija
Tālrunis Mobilais tālrunis 9620986
E-pasts Sarma.cakula@va.lv

Pilsonība Latvijas

Dzimšanas datums 13.12.1960

Dzimums Siev.

Darba pieredze

Laika periods No 2002

Profesija vai ieņemamais amats asociētā profesore
Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs

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

Laika periods No 2001

Profesija vai ieņemamais amats IT nodaļas vadītāja
Galvenie pienākumi Organizatoriskais un metodiskais darbs darbs

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

Laika periods No 1998

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja
Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs

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

Laika periods No 1996 - 1997

Profesija vai ieņemamais amats datorspeciāliste 
Galvenie pienākumi Datortīklu un datorsistēmu uzturēšana

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola
Nozare  IT

Laika periods 1988-2003

Profesija vai ieņemamais amats informātikas skolotāja

125



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

Nozare   IT

Laika periods   1984-1888

Profesija vai ieņemamais amats   inženiere
Galvenie pienākumi  Sistēmadminitratore, programmēšana

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

Laika periods 1983 - 1984

Profesija vai ieņemamais amats vecākā tehniķe – programmētāja
Galvenie pienākumi programmēšana

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas lauksaimniecības un  zemkopības attīstības institūts,
Nozare   IT

Laika periods  1981.-1983

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

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

Izglītība

Laika periods 1999-2001
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
 Doktora grāds pedagoģijā. Diploms C-D Nr.001618

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Doktorantūra

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
Laika periods 1996-1998

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Maģistra grāds pedagoģijā. Diploms Nr. 005115

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Maģistratūra

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

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

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

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Augstākā izglītība datorzinātnēs

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

Prasmes

Dzimtā valoda latviešu

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

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

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

Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana.
Pedagoģiskais darbs. Skolēnu un studentu zinātnisko darbu vadīšana. Studentu bakalaura darbu 
vadīšana, piedalīšanās diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs.
Piedalīšanās profesionālās asociācijās:
Latvijas augstskolu profesoru asociācija (LAPA) no 2002.gada
LITTA no 2002.gada

Organizatoriskas prasmes IT  profesionālā  bakalaura  un  IT  koledžas  programmas  izstrādes  komisijas  vadītāja,  piedalīšanās 
sociālo zinību pedagogu programmas izstrādē. IT nodaļas vadība.
Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.
Piedalīšanās skolu starptautiskajā projektā I*EARN. Projektu veidošana. Piedalīšanās Zviedrijas – 
Latvijas projekta “Vērtības Baltijas jūras perspektīvā” (vadības grupa, IT programmas veidošanas 
darba grupa).

Tehniskas prasmes Datoru apkalpes sistēmserviss. Darbs datortīklos.

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas. Algoritmu izstrāde. 
Programmēšanas vides PL1, Assembler, Basic, Pascal. Statistisko datu apstrāde, SPSS

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

Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms

Vadītāja apliecība  AV096367, B kateogorija
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Papildu informācija 
Publikācijas

Vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos:

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

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

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

4. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno pētnieku III 
conference “Valsts un tiesību sistēmas pilnveidošanas problēmas eiropas integrācijas kontekstā”, 
ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-
78.lpp.

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

6. Egils Ginters, Andris Gutmanis, Yuri Merkuryev, Leonid Novicky, Sarma Cakula. LOGIS II –  
Competence Fremework of Reference in Logistics Information Systems for Knowledge 
Dissemination.// Lifelong learning- a challeng for all. Proceedings of the International conference. 
Riga, Latvia, 2002. 48-51

7. S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna studijās. // 
Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.

8. S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational Problems. ATEE 
Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.

9. S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. Resursi. Rēzekne, 2001, 
250 – 257 lpp.

10. S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā  kā studentu radošās  
pieredzes veidošanas līdzeklis.// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2001, 55.sēj, 1./2., 33-41 lpp.

11. S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and Teacher Education 
12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 - 808

12. S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstkolā kā studiju produktivitātes  
pilnveidošanas līdzeklis. // Pedagoģija. LU raksti. ACTA Universitatis Latvienesis. Rīga: LU PPI. 
2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp.

13. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē augstskolā. // 
Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2001, 373.-379. lpp.

14. Cakula S. Studenta pieeja studijām un viņa radošās pieredzes veidošanās mijsakarības.// LU PPI 
Starptautiskā konference 2001.gada 6.-7.06. (10 lpp.)

Papildu informācija: Publikācijas
Konferenču  un kongresu tēzes.

1. S. Cakula. “Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās pieredzes 
pilnveidošnas līdzeklis”. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, 78.lpp 
S.Cakula (1998) The Internet in Latvian Schools. New Technologies in Education. Abstracts of 
paoers from  internatinal conference Baltic IT&T’98. Riga. Latvia, pp. 208 – 211.

2. S.Cakula (2001) Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē augstskolā. 
Starptautiska zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. Peadagoģiskie jautājumi. 
1.lpp.

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

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

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

6. S. Cakula (1998) Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, LXIII-LXV
7. S.Cakula (1999) The Internet in Learning Process. IT in Education and Training: Case Studies in the 

Implementation of New Technologies. 3 rd internatinal conference Baltic IT&T’99. Riga. Latvia. pp. 
90 – 92

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

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

10. S.Cakula. (1998) The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from Baltic IT&T’98 
Conference  p.208 - 211.
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Papildu informācija: Publikācijas
Mācību grāmatas:

Sarma Cakula (1999) Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, Pētergailis,1999
/Iekļauta oficiālajā Izglītības un satura eksaminācijas centra izdotajā mācību grāmatu katalogā - 
Ieteicamā mācību literatūra vispārizglītojošām mācību iestādēm, Rīga, 1999.

Papildu informācija: Publikācijas

Pārējās publikācijas

1. S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. Osterreichische 
Computer Gesellschaft, 2002, pp. 235 - 236

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

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

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

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

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

Organizatoriskā pieredze un dalība 
starptautiskos projektos

1. ESF projekta vadītāja „Informācijas Tehnoloģiju  profesionālā bakalaura programmas 
sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā”
2. IKT sekcijas vadītāja starptautiskā konferencē  6th conference of Baltic Studies in Europe. 
Revolution and Evolution. 17.06-19.06. 2005. Valmiera
3. No 2005. Comenius I projekts Network. Projekta koordinators
4. 2005.g. 6th Framework SocSimNet dalībnieks.
5. 2004.g. Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki Vidzemes augstskola, 

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

6. 2003.gada septembris, oktobris. Fullbright stipendija. Dalībnieki Vidzemes augstskola, 
Viskonsinas universitāte ASV. Pētījumi par e-learning. Sadarbības organizēšanas starp VIA un 
Viskonsinas universitāti.

7. 2001.gada februāris. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Lillehammeres universitāte Norvēģijā. 
Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija (vai kas taml. – diemzzeel vairs neatceros). Pētījumi 
disertācijai. Sadarbības organizēšanas starp VIA un Lillehammeres universitāti.

8. 1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija (vai kas 
taml. – diemzzeel vairs neatceros). Rezultātā tika uzrakstīta grāmata „Būsim draugos ar datoru 
un Internet”, pētījumi disertācijai. 

9. 1999.gada decembris, 2001.gada marts, aprīlis Vaxjo universitāte Zviedrijā, Zviedrijas izglītības 
ministrija. Sadarbības projekts skolotāju tālākizglītībā „Vērtības Baltijas jūras reģiona 
perespektīvā”. Vadības grupas sastāvā, pasniedzēju  grupas sastāvā, kas apmācīja Latvijas un 
Zviedrijas skolotājus, izstrādāju sadarbības programmu un saturu.

7.
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Indra Dedze
E-pasts indra@lanet.lv 

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) Kopš 2005.gada 
• Darba vietas nosaukums un adrese Atvērtās Sabiedrības Institūts Budapeštā

• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats

• Galvenās aktivitātes un atbildības

• Laiks (no – līdz) 2003 - 2005
• Darba vietas nosaukums un adrese Sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS

• Biznesa veids vai nozare Izglītības pētniecība
• Nodarbošanās vai amats Vadošā pētniece

• Laiks (no – līdz) 2001 - 2002
• Darba vietas nosaukums un adrese interneta portālā www.politika.lv

• Biznesa veids vai nozare Mediji 
• Nodarbošanās vai amats Izglītības un nodarbinātības nodaļas redaktore

• Laiks (no – līdz) 1999 - 2003
• Darba vietas nosaukums un adrese Sorosa fondā - Latvija

• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats Programmu koordinatore

• Galvenās aktivitātes un atbildības

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 1999
• izglītības organizācijas nosaukums Stokholmas universitātes, Zviedrija

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Starptautiskajās salīdzinošajās izglītības zinātnēs

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Doktora grāds

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

vai profesionālās spējas
fizika

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds fizikā

• Laiks (no – līdz) 1986
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• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Fizikas un matemātikas fakultāti

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

• Laiks (no – līdz) 2000. gada jūlijā.
• izglītības organizācijas nosaukums Centrāleiropas universitātes vasaras skola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Izglītības politikas analīze

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Teksta redaktori: Word Perfect and MS Word
Elektroniskās tabulas QPRO and MS Excel
Datu bāzes: MS Access, MS Outlook
Datu apstrādes programmas SAS, Lisrel, PLS, Streams, Nvivo 

PAPILDU INFORMĀCIJA PUBLIKĀCIJAS

Dedze I. (1993) Reading Achievement for Latvian Students. School Year 2020 conference "The 
European Educational House", Bogensee, Germany, Sept. 5 - 9.

Dedze I. (1993) Skolēnu sasniegumi lasīšanā pasaule un Latvijā. IAI mēnešraksts, Okt. - Dec., 
Rīga, Izglītības attīstības institūts.

Dedze I. (1995) Reading Achievement within the Educational System of Latvia: Results from the 
IEA Reading Literacy Study. Annual Meeting of the American Educational Research 
Association, San Francisco, April, 1995. Paper is available from ERIC database.

Dedze I. (1996) Instructional Strategies in the IEA Reading Literacy Study: The Case of Latvia, 
Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, April, 
1996. Paper is available from ERIC database.

Dedze I.  (1996)  IEA Starptautiskiais  lasītprasmes pētījums. Atskaite 1.  daļa. IZM,  Lielvārds, 
Rīga.

Dedze  I.  (1999)  Reading  Ability  of  Latvian  Students.  Results  from  an  International  Study. 
Stockholm university

Catlaks, G., Dedze I., Heyneman, S, Krēsliņš, K. (Red.) (2001)  Ceļā uz sociālo saliedētību un  
labklājību, Kopsavilkums. Sorosa Fonds – Latvija.

Dedze I., Catlaks, G. Who Makes Education Policy in Latvia? Peabody Journal of Education,  
USA

PĒTNIECĪBA

Viespētniece Flindersa Universitātē, Austrālijā (Flinders University Institute of International  
Education, South Australia) (Februāris, 1999)

Konsultante  UNESCO,  Francijā  (Division  of  Basic  Education,  UNESCO,  Paris)  (Jūlijs  – 
septembris, 1997).

Viespētniece  Stanfordas  universitātē,  ASV  (School  of  Education,  Stanford  University) 
(Novembris, 1995).

Doktorante  Stokholmas  universitātes  Starptautiskajā  Pedagoģijas  institūtā  (Institute  of  
International Education at Stockholm University) (1994 - 1999).

Viespētniece  par  IEA  Starptautisko  lasītprasmes  pētījumu  Stokholmas  universitātes 
Starptautiskajā  Pedagoģijas  institūtā  (Institute  of  International  Education  at  Stockholm  
University) (1992 - 1994).

IEA  Starptautiskā  lasītprasmes  pētījuma  Latvijas  nacionālā  koordinatore  (1991  -  1996) 
Informātikas un tehnisko mācīblīdzekļu katedrā, Latvijas universitātē. 
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Vija Daukšte
Adrese Upesciema iela 24 dz. 2, Rīga LV - 1024

Tālrunis Fiksētais: 4207230 Mobilais: 6173300
E-pasts Vija.Daukste@va.lv

Nacionalitāte Latviete

Dzimšanas dati 15.12.1950.

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2005 - līdz šim brīdim 
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola

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

• Galvenās aktivitātes un atbildības Augstskolas stratēģiskā vadība

• Laiks (no – līdz) 2003 - 2005
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Prorektore akadēmiskajā darbā, pilda rektora pienākumus

• Galvenās aktivitātes un atbildības Akadēmiskā un zinātniskā darba stratēģiskā vadība, augstskolas stratēģiskā vadība

• Laiks (no – līdz) 2003 – līdz šim brīdim
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola

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

• Galvenās aktivitātes un atbildības Studiju kursa Eiropas politiskā vēsturē 1648. – 1914. docēšana

• Laiks (no – līdz) 1976 - 2006
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

• Biznesa veids vai nozare Augstākā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Vecākā pasniedzēja, docente, prodekāne, dekāne, senatore, studiju programmas direktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Akadēmiskais  darbs (lekciju kursi  Eiropas un Latvijas politiskajā vēsturē,  studentu  zinātniski 
pētnieciskā  darba  vadība,  zinātniskas  publikācijas  par  tēmu  19.gs.  skolu  politika,  zinātnisku 
rakstu  un  disertāciju  recenzēšana,  zinātniskas  konferences),  fakultātes  stratēģiskā  vadība, 
augstākās  izglītības  normatīvo  dokumentu  izstrāde,  studiju  programmu  izstrāde  (Vēsture, 
Tūristu gids), darbs pie pasaules vēstures mācību grāmatas ģimnāzijām

• Laiks (no – līdz) 1999 - 2000
• Darba vietas nosaukums un adrese Ventspils novadpētniecības un mākslas muzejs

• Biznesa veids vai nozare Muzeoloģija
• Nodarbošanās vai amats Direktora vietniece zinātniskajā darbā

• Galvenās aktivitātes un atbildības Muzeja zinātniskā darba organizācija un vadība
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• Laiks (no – līdz) 1974 - 1976
• Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 5.vidusskola

• Biznesa veids vai nozare Vidējā izglītība
• Nodarbošanās vai amats Skolotāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Vēstures priekšmeta pasniegšana un klases audzināšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2000
• izglītības organizācijas nosaukums Rostokas universitāte, Vācija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Materiālu vākšana un apkopošana un studiju kursu izstrāde Eiropas viduslaiku vēsturē

• Laiks (no – līdz) 1993
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Zinātņu akadēmija, Vēstures institūta Vispārējās vēstures zinātniskā padome
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Piešķirts doktora grāds vēstures zinātnē, disertācijas tēma: Baltijas muižniecības skolu un 

izglītības politika Vidzemē un Kurzemē 19.gs. 30-60 gadi

• Laiks (no – līdz) 1992
• izglītības organizācijas nosaukums J. Gūtenberga universitāte Maincā, Getingenas universitāte, Ziemeļaustrumu vācu kultūras un 

pētniecības institūts Lineburgā, Herdera institūts Marburgā, Vācija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Darbs arhīvos un bibliotēkās, zinātnisku publikāciju un lekciju kursu sagatavošana

• Laiks (no – līdz) 1989
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Disertācijas izstrāde

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vēstures zinātņu kandidāte

• Laiks (no – līdz) 1978 - 1982
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, aspirantūra
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Doktora studijas

• Laiks (no – līdz) 1969 - 1974
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures nodaļa

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Vēsture, kultūras vēsture, vēstures pasniegšanas metodika

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Vācu 
C1 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B1 Pastāvīgs 

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

Krievu
C2 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs C1 Profesionāls 

lietotājs
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi, tolerance, kas iegūtas profesionālās studijās, 
dzīvojot un strādājot dažādu kultūru vidē

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

Vadītāja spējas

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, PowerPoint)
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Europass 
Curriculum Vitae 

Personas dati
 Uzvārds / Vārds [ EGILS GINTERS]

Adrese [ ŠVEICES IELA 13, LV-2150, Sigulda, Latvija]
Tālrunis +371-9266909 

Fakss +371-7970126
E-pasts egils.ginters@va.lv

Pilsonība Latvietis

Dzimšanas datums [ 25/02/1961 ]

Dzimums Vīrietis

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma

Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas un Elektronika (ICTE)

Darba pieredze

Laika periods  [ 2001 - pašlaik ]
Profesija vai ieņemamais amats Zinātņu prorektors, Profesors
Galvenie pienākumi Izglītība
Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201, Latvija

Nozare Lekciju kurss “Datu pārraides tīkli”

Laika periods  [ 1991 -  pašlaik]
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais Profesors
Galvenie pienākumi Izglītība
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskā Universitāte, Meža iela 1/4, Rīga LV-1048, Latvija

Nozare Lekciju kurss “Loģistikas informācijas sistēmas”

Laika periods  [ 2003 ]
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais Profesors
Galvenie pienākumi Izglītība
Darba vietas nosaukums un adrese Ventspils augstskola,  Inženieru iela 101, Ventspils LV-3600, Latvija

Nozare Lekciju kurss “Datoru arhitektūra”

Laika periods  [ 1998 -  ]
Profesija vai ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs
Galvenie pienākumi ICTE sektors
Darba vietas nosaukums un adrese JSC Latviešu intelektuālās sistēmas, Zirgu iela 7, Rīga LV-1050, Latvija

Nozare Zinātne un attīstība
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Laika periods  [ 1989 - 1991  ]
Profesija vai ieņemamais amats Darba grupas vadītājs
Galvenie pienākumi ICTE sektors
Darba vietas nosaukums un adrese SWH Riga

Nozare Dokumentu vadības sistēmas programmatūra un dizaina veidošana

Laika periods  [ 1987 - 1989  ]
Profesija vai ieņemamais amats Union Scientific Research and Design Technological Cybernetics Institute

Maskava, Krievija
Galvenie pienākumi ICTE sektors
Darba vietas nosaukums un adrese Pētnieks

Nozare Programmatūras sistēmu modelēšana   

Laika periods  [ 1984 - 1987  ]
Profesija vai ieņemamais amats Datorsistēmu vadītājs
Galvenie pienākumi Izglītība
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskā Universitāte, Meža iela 1/4, Rīga LV-1048, Latvija

Nozare Atbildīgais par datorsistēmām un programmatūras nodrošinājumu

Izglītība

Laika periods [ 1996 ]
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija

Inženiertehnisko  zinātņu doktors (Dr.Sc.Ing.), B-D No. 000841
Habilitācijas padome  H-07, 08.04.1996.

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Datu apstrādes sistēmu projektēšana, Dalītās sistēmas

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā Universitāte
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā

Augstākā

Laika periods [ 1992 ]
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija

Informācijas tehnoloģiju zinātnes maģistrs (MA Comp. Sc.), No. 000269
Fakultātes padome No.369, 16.01.1995.

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Informācijas tehnoloģijas, Matemātika, Datu apstrādes sistēmu projektēšana 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā Universitāte
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā

Augstākais

Laika periods [ 1979-1984 ]
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija

22.06.1984, C No.466008,
Elektriķis un elektronikas inženieris tehnoloģisko procesu kontrolē

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Automātika un telemehānika, Datoru arhitektūra, Automātikas kontroles teorija, Elektrotehnika

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā Universitāte
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā

Augstākā tehniskā
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Prasmes

Dzimtā valoda [ Latviešu]

Citas valodas [ angļu, krievu ]
Pašnovērtējums Sapatne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Valoda [English] Labi Labi labi Labi labi

Valoda [Russian] teicami teicami teicami teicami teicami
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL BODIES:
2003- European Social Simulation Association (ESSA)
1999- Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
1999-2001 National ICTE Council at the Ministry of Economy of Latvia 
1998-2000 Chairmen of Certification Commission at Riga Technical University the faculty of 
Computer Science and Information Technologies for assigning of Engineers grade 
1997- Latvian Automation National Organization (LANO)
1996- Board of Association of Computer Technologies of Latvia 
1995- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Organizatoriskas prasmes Work package Manager in European 6th Framework IST Project e-LOGMAR-M No.511285 (2004-
2006) “Web Based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and 
Maritime Applications”.

Coordinator of European Leonardo da Vinci program project SocSimNet LV/B/F/PP-172.000 (2004-
2006) “Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in  
Social Systems Simulation and Research”.

Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS MOBILE LV/B/F/PP-172.001 
(2004-2006) “Competence Framework for Mobile On-Site Training in Logistics Information Systems”.

Local Manager of Business Process Analysis and Reengineering Part in European 5th Framework 
IST Project BALTPORTS-IT (2000-2003) “Simulation and IT Solutions: Applications in the Baltic  
Ports Areas of the Newly Associated States”.

Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS LV-PP-138.003 (2000-2002) 
“Long-distance tutorial network in “Logistics Information Systems” based on WEB technologies”.

Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO Copernicus Project 
DAMAC-HP PL976012 (1998-2000) “Further Development and Practical Application of Harbour  
Processes Managing and Controlling Models, Methods and Techniques”.

Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO Copernicus Project 
AMCAI 0312 (1994-1997) “Application of Modern Concepts in the Automated Information 
Management in Harbours by Using Advanced IT – Solutions”.

Member of International Program Committee International Workshop on harbour maritime and 
Multimodal Logistics Modeling & Simulation: Applied Modeling and Simulation, HMS 2004, Rio de 
Janeiro, Brazil, September 16-18, 2004.

Member of Member of Program Committee 6th International Baltic Studies Conference, Valmiera, 
Latvia, June 16-19, 2005.

Tehniskas prasmes MICROSOFT SALES PROFESSIONAL
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Datora lietošanas prasmes ICTE professional

Citas prasmes Pilota license  LVA-070P PPL-SE
Vadītāja apliecība B kategorijas autovadītāja apliecība

Publikāciju saraksts

51.  L.Novitski,  Y.Merkuryev,  E.Blumel,  E.Viktorova,  V.Gribkova  and  E.Ginters  The  Baltports-IT  Project:  Applications  of 
Simulation and IT Solutions in The Baltic Port Areas. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Computer Science, 
Information Technology and Management Science, vol.10, ISSN 1407-7493, RTU, Riga, 2002.

52. L.Novitski, E.Ginters, Y.Merkuryev. Baltic Regional Competence centre in the field of logistics, IT-solutions and simulation 
with maritime applications, Proceedings of the International Workshop TELEBALT "IST 6th Framework Programme - new 
challenge for Baltic States", April 2003, Riga, Latvia.

        53. E.Ginters. LOGIS project – Training in Logistics Information Systems, Proceedings of the International Workshop 
TELEBALT "IST 6th Framework Programme - new challenge for Baltic States", April 2003, Riga, Latvia.

54.   E.Blumel, L.Novitski, Y.Merkuryev, E.Ginters, H.Pranevicius. The BALTPORTS-IT Project: Applications of IT-Solutions 
and Simulation in the Baltic Port Areas of the Newly Associated States. Challenges and Achievements in E-business and E-
work, Praha,  2002, Part 1.  pp.349-355.
55. E.Ginters, L.Novitsky; Some aspects in Social Systems Simulation. Proceedings of the International Conference “Modelling 
and Simulation of Business Systems”, Edited by H.Pranevicus, E.Zvadskas and B.Rapp, May 13-14, 2003, Vilnius, pp.177-
179.
56. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno pētnieku III conference “Valsts un tiesību 
sistēmas pilnveidošanas problēmas eiropas integrācijas kontekstā”, ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu 
centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-78.lpp.
57. E.Dzelzitis, E.Ginters Tehnoloģisko procesu vadības komunikāciju apakšsistēmas. -  Enerģija un Pasaule, 2002, Nr.3, lpp. 
47-50.
58.  E.Ginters,  L.Strujevichs  Using  of  LISTechnology  for  business  process  analysis  at  transhipment  company  JSC 
Ventamonjaks,  Proceedings  of  International  Conference  HMS 2003,  ISBN  9984-32-547-4,  Riga,  September  8-20,  2003, 
pp.351-356
59. E.Ginters, L.Krecere LOGIS Network for Knowledge Dissemination in Logistics Information Systems, HMS 2003, ISBN 
9984-32-547-4, Riga, September 8-20, 2003, pp.251-255
60. E. Blumel, L.Novitski, Y.Merkuryev and E.Ginters Simulation And IT-Solutions: Applications In The Baltic Port Areas Of 
The Newly Associated States. Port Technology International, Edition 16, ISSN 1358-1759, London, 2002.
61. E.Bluemel, E.Ginters, A.Guasch, G.Neumann, L.Novitski and V.Paulauskas Competence Framework for Mobile On-site 
Accelerated Training in Logistics Information Systems – LOGIS MOBILE, HMS 2004 & AMS 2004, ISBN 85-89459-04-7, 
September 16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil, pp.169-172.
62. E.Bluemel, L.Novitsky, S.Vinichenko and E.Ginters Web-based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment 
with Logistics and Maritime Applications, HMS 2004 & AMS 2004, ISBN 85-89459-04-7, September 16-18, 2004, Rio de 
Janeiro, Brazil, pp.173-177.
63. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods Development, VIII 
International Conference “TransBaltica 2005”, ISBN 9984-9725-9-3, Riga, 2005, pp.287-291.
64. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods Development, VIII 
International Conference “IVETTA”, ISBN 9984-9820-0-9, Riga, 24-25 February 2005, Radisson SAS, pp.117-129.
65. O.Balins, E.Ginters Simulation as a Cognitive Method in the Research of Social Systems, 6th International Conference on 
Baltic Studies in Europe, Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional Development”, ISBN 9984-
633-01-2, Valmiera, 17-19 June, 2005, pp.94-99.
66. L.Novitsky,  E.Bluemel and E.Ginters.  eLOGMAR-M Project: Applications of  the Advanced IT and Mobile Solutions in 
Transport  Logistics,  Proceedings  of  International  Workshop  “IST  6th Framework  Programme  –  Great  Opportunity  for 
Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.66-70.
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67. E.Ginters, A.Guasch, L.Novitsky and I.Trezina. e-Learning Methods Development for Training in Logistics Information 
Systems, Proceedings of International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great Opportunity for Cooperation and 
Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.77-83.
68. Applications of Simulation and IT solutions in the Baltic Port Areas of the Associated Candidate Countries. Edited by 
E.Bluemel, J.Babot, L.Novickis, V.Bardachenko, J.Grundspenkis, E.Ginters, Y.Merkuryev, G.Merkuryeva, F.Kamperman etc., 
ISBN 9984-30-057-9,  Jumi Ltd, June 2003. - 317 P.
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

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

Tālrunis (+371) 4281238; (+371) 9464213
Fakss 

E-pasts
(+371) 4281219
dace.jansone@va.lv, djansone@gmail.com 

Nacionalitāte latviete
Dzimšanas dati 01.10.1971

DARBA PIEREDZE

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

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats docente

• Galvenās aktivitātes un atbildības - akadēmiskais darbs: Politikas analīze, Politikas analīzes prakse, Socioloģija, 
Demokrātijas teorijas un publiskā pārvalde, Ētika un vērtības politikas procesā; 
Publiskās pārvaldes aktuālās problēmas, Politiķu un birokrātu mijiedarbības 
problēmas, Sociālā politika, Organizāciju teorija un prakse, Publiskā pārvalde.

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

• Laiks (no – līdz) Kopš 2000
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV-4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Politoloģijas nodaļas vadītāja

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

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

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats lektore

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

- Zinātniski pētnieciskais darbs
- Metodiskais darbs

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

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Asistente 

3 lapa –  Dace Jansone Curriculum vitae

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


IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

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

vai profesionālās spējas
mācību kurss Pārvaldības jautājumos

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

vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

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

vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

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

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

sertifikāts Nr. 0284

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

vai profesionālās spējas
„Teaching Politico – Administrative Relations”

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

vai profesionālās spējas
socioloģija

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds socioloģijā

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

vai profesionālās spējas
socioloģija

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Bakalaura grāds socioloģijā

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

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

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

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda Latviešu valoda

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda C1 C2 C1 C2 C2

Krievu valoda C1 C2 C1 C2 C1
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

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

3 lapa –  Dace Jansone Curriculum vitae



ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

PAPILDINFORMĀCIJA

- Pieredze projektu vadīšanā
- Vadītāja spējas
- Vidzemes augstskolas Senāta senatore 

3 lapa –  Dace Jansone Curriculum vitae



Pētnieciskā un profesionālā darbība

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

2004.g.decembris -2005.g.septembris projekta vadītāja ĪUMSILS pasūtītā pētījumā „Jaunatnes 
politiskā līdzdalība pašvaldību vēlēšanās”

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

2004.g. augusts-2005.g.janvāris pētniece pirmajā posmā Baltijas Studiju Centra īstenotā 
starptautiskā projektā „Sievietes biznesā un lauksaimniecībā” (Līgums nr. LM 13-02/18-2004) 
 
2004.g.jūnijs-2005.g.janvāris eksperte LU SZF Politikas zinātnes nodaļas pieteiktā projektā ”Latvijas 
sabiedrības demokratizācijas procesu dinamikas izvērtējums,” darbs pie sadaļām par pārvaldes 
struktūru atsaucīgumu un decentralizāciju

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

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

2003.g. septembris - Valsts pārvaldes reformas padomes locekle, pārstāvot ViA

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

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

2000.g. maijs - novembris līdzdalība starptautiskā salīdzinošā pētniecības projektā “The Impact of 
Decentralization on Social Policy” (OSI/LGI) Budapešta, Ungārija.

1999.g. augusts - oktobris līdzautore gadskārtējam ANAP (UNDP) pētījumam “Latvija. Pārskats 
par tautas attīstību 1999” darbs pie sadaļas par Pārvaldību eirointegrācijas un globalizācijas 
apstākļos.

1999.g. augusts - līdzdalība NISPAcee darba grupā par politiķu un birokrātijas mijiedarbības 
problēmām.

1999.g. augusts – decembris eksperte – konsultante mārketinga pētījumu firmā Data Serviss

1999.g. maijs - jūnijs eksperte ANAP (UNDP) projekta “Public Management Training 
Program” ārējam novērtējumam. 

1998. g. oktobris – novembrislīdzdalība LZA Filozofijas un Socioloģijas institūta pētījumā “NVO 
Forumu novērtējums”

PUBLIKĀCIJAS

D.Jansone, M.Sprindžuks  2.nodaļa “Pārvaldība un tautas attīstība globalizācijas un eirointegrācijas 
apstākļos.” // Latvija Pārskats par Tautas Attīstību 1999 , Rīga UNDP

D.Jansone “Some Reflections about the Relationship between Central, Regional and Local 
Governments in Latvia” pp.139-145 // National Science Council, Taipei, Bonna Office (ed.) (2000) 
Conference Prague 1999: Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs. Taiwan, 
Peter Lang

D. Jansone, I. Reinholde “Politico-Administrative Relations: The Case of Latvia” // T.Verheijen (ed) 
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http://www.t-rc.org/
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http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=768&sadala=22
http://www.vcp.gov.lv/faili/jp/2003gads/Nr6/ESietekmenacadmin.doc


E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Mārtiņš Jansons
Adrese Ozolciema iela 42/2 – 43, Rīga, LV-1058

Tālrunis (+371) 6329329
E-pasts jansonsm@yahoo.com

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) Kopš 2004 (uz līguma pamata)
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docents (kurss „Vadības ekonomika”)

• Laiks (no – līdz) Kopš 2003
• Darba vietas nosaukums un adrese Ekonomikas ministrija

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Departamenta direktora vietnieks

• Laiks (no – līdz) 2002.11.-2003.05
• Darba vietas nosaukums un adrese UBS Paine Webber, Sirakūzas, ASV

• Biznesa veids vai nozare Finanses un investīcijas
•Galvenās aktivitātes un atbildības - veicu  pensiju  plānu  investīciju  portfeļu  analīzi,  izmaksu  bāzes  aprēķinus,  vērtspapīru 

analīzi
- veidoju klientu kontu pārskatus un asistēju kontu apkalpošanā

• Laiks (no – līdz) 2002, vasara un 2003, vasara
• Darba vietas nosaukums un adrese Stratēģisko un starptautisko studiju centrs, Vašingtona, ASV

• Biznesa veids vai nozare Publiskais sektors
• Nodarbošanās vai amats analītiķis

• Galvenās aktivitātes un atbildības - strādāju  pie  valsts  pensiju  sistēmu  ilgtermiņa  finansu  nodrošinājuma  indikatoru 
veidošanas

- analizēju  mājsaimniecību  ienākumus  un  valsts  maksājumu  plūsmas,  izmantojot  SAS 
programmatūru

• Laiks (no – līdz) 2000.g. augusts – 2001.g. augusts
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas vēstniecība Vīnē

• Biznesa veids vai nozare Ārlietas 
• Nodarbošanās vai amats Trešais sekretārs

• Galvenās aktivitātes un atbildības - pārvaldīju vēstniecības grāmatvedību, veidoju vēstniecības budžetu un finansu atskaites
- uzturēju attiecības ar presi, analizēju preses ziņojumus
- risināju konsulāros un juridiskos jautājumus

• Laiks (no – līdz) 1998.g. jūnijs, - 2000.g.augusts
• Darba vietas nosaukums un adrese Ārlietu ministrija

• Biznesa veids vai nozare Ārlietas 
• Nodarbošanās vai amats atašejs

• Galvenās aktivitātes un atbildības - pārzināju Latvijas – Vācijas attiecību veidošanu
- gatavoju sarunu punktus, informatīvus ziņojumus un runas amatpersonu vizītēm
- plānoju un organizēju amatpersonu vizītes un konferences

• Laiks (no – līdz) 1997-1998
3 lapa –  Dace Jansone Curriculum vitae



• Darba vietas nosaukums un adrese LTV ziņu dienests, „Rīta Bums”
• Biznesa veids vai nozare Mediji
• Nodarbošanās vai amats Starptautisko ziņu redaktors

• Galvenās aktivitātes un atbildības - gatavoju starptautisko ziņu tekstus un rediģēju ziņu videomateriālus

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2001 - 2003
• izglītības organizācijas nosaukums Sirakūzu Universitāte, Maksvela Publiskās pārvaldes skola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Publiskā pārvalde

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds

• Laiks (no – līdz) 2000.g. aprīlis - jūnijs
• izglītības organizācijas nosaukums Vācu diplomātijas skola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Sarunu vešana

• Laiks (no – līdz) 1995-1999
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Starptautiskās attiecības

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Bakalaura grāds

• Laiks (no – līdz) 1997-1998
• izglītības organizācijas nosaukums Viskonsīnas universitāte Oklērā
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Starptautiskās attiecības

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

vai diploms 

Dzimtā valoda Latviešu 

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu C2 C2 C2 C2 C2
Vācu C2 C2 C2 C2 C2
Krievu C2 C2 C2 C2 C2

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES [ Aprakstiet šī kompetences un norādiet, kur tās iegūtas]

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

[ Aprakstiet šī kompetences un norādiet, kur tās iegūtas]

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES MS WORLD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS ACCESS, SQL, MS MONEY, SPSS
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JĀNIS KAPUSTĀNS

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA:

• Dzimšanas datums: 1971.gada 14.februāris

• Adrese darbā: Vidzemes Augstskola, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4200 
• Tālr. (371) 4281238
• Fakss: (371) 4207229
• E-pasts: janis.kapustans@livas.lv
• Mob. tālr. (371) 9493899

IZGLĪTĪBA:

• 2002.g. 21.jūlijs-16.augusts    Oriel koledža, Oksfordas universitāte, Lielbritānija 
• 2002.gada aprīlis-maijs    Politikas zinātnes departaments, Sodertornas augstskola, Zviedrija

• 1999.gada jūlijs    Jauno zinātnieku vasaras skola „New Approaches to Constructivism and Security”, Viļna, Lietuva

• 1999.g. janvāris    Politikas zinātnes departaments, Lillehammeras augstskola, Norvēģija
• 1998.g. janvāris    Politikas zinātnes departaments, Oslo universitāte, Norvēģija 

• 1997.g. janvāris-marts    Starptautisko attiecību departaments, Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes skola 
(The London School of Economics and Political Science), Londonas universitāte, Lielbritānija 

• 1996.g. septembris–oktobris    Politikas zinātnes departaments, Orhusas (Aarhus) universitāte, Dānija

• 1996.g. jūnijs-augusts    Queen Mary and Westfield koledža, Londonas universitāte, Lielbritānija
• 1995.g. augusts    Briseles Brīvā universitāte, Beļģija

• 1995.g. marts - 1998.g. jūlijs    starptautisko attiecību doktorants, Politikas zinātnes katedra, Latvijas Universitāte 

• 1995.g.  janvāris-februāris    kurss  reģionālajā  drošībā  un  starptautiskajās  attiecībās,  Zviedrijas  Starptautisko 
attiecību institūts, Stokholma, Zviedrija

• 1989.g. septembris - 1994.g. jūlijs    vēstures studijas, Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas Universitāte; iegūts 
maģistra grāds vēsturē (mag. hist.), vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija

PROFESIONĀLĀ DARBA PIEREDZE:

• 1998.g. septembris – pašlaik    lektors, politoloģijas nodaļa, Vidzemes augstskola 
• 2004.g. septembris    vieslektors Socrates/Erasmus programmas ietvaros, Tamperes universitāte, Somija
• 2004.g. jūlijs, 2003.g. jūlijs    lektors, Baltijas starptautiskā vasaras skola, Valmiera
• 2003.g.  janvāris-augusts    projekta  „Eiropas  debates:  informēšana  par  Latvijas  vietu  Eiropas  Savienībā” 

vadītājs, Latvijas Ārpolitikas institūts
• 2002.g. janvāris - 2003.g.augusts    pētnieks, Latvijas Ārpolitikas institūts
• 2002.g.  februāris-marts    lektors,  Politikas  zinātnes  katedra,  Eiropas  integrācijas  institūts,  Rīgas  Stradiņa 

universitāte 



• 1998.g. novembris - 2001.g. decembris    Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas vadītājs un lektors, 
Politikas zinātnes katedra, Eiropas Integrācijas institūts, Rīgas Stradiņa universitāte 

• 1998.g. janvāris-jūnijs    lektors, Politikas zinātnes katedra, Latvijas Universitāte 

• 1993.g.  novembris  -  1995.g.  jūnijs     vecākais  referents,  Ārzemju  preses  nodaļa,  Informācijas  un  preses 
departaments, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 

PASNIEGTIE AKADĒMISKIE KURSI:

• Eiropas Savienības politikas aspekti
• Eiropas Savienības attīstība un institūcijas
• Eiropas integrācija
• Eiropas integrācija un Baltijas valstis
• Starptautiskās attiecības
• Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas
• Latvijas politiskā vēsture
• Parlamentārā demokrātija

PUBLIKĀCIJAS:

Grāmatas:
• “Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā: pensionāru informēšanas jautājumi”, Rīga, Latvijas Ārpolitikas institūts, 

2003., 96 lpp.
• ”Lacuaniai - 70” (redaktors), Rīga, Studentu korporācija Lacuania, 1999., 231 lpp.  

Raksti:
• “Sabiedrības  attieksme  jautājumā  par  Latvijas  iestāšanos  Eiropas  Savienībā:  ietekmējošie  faktori  un 

tendences” // Latvijas Vēsture, Nr. 1. (Nr. 49.), 2003. 
• “Migrācijas tendences Latvijā un Eiropas Savienībā” // Universitas, Nr. 84, 2003.

• ”Baltic Regionalism: a Myth or Reality?” // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes zinātniskie raksti. XI zinātnisko 
lasījumu materiāli. Sociālo zinību sekcija. Daugavpils, 2001.

• “Studentu korporācija Lacuania laikmetu griežos”, Acta Latgalica 10, Daugavpils, Latgales Pētniecības institūta 
izdevniecība, 1999. 

• “Cooperation among the Baltic States: Reality and Prospects” // NATO pētnieciskās stipendijas (1996.-1998.) gala 
darbs – 1998. Pieejams arī Internetā http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/kapustan.pdf

• “Inter-Baltic Cooperation and Common Institutions: the Latvian Perspective” // The Baltic States: cooperation and 
looking for the new approaches (konferences materiāli), Viļņa, 1998.

• “Eiropas Komisijas vērtējums par Igauniju – panākums visām Baltijas valstīm” // Latvija un Eiropas Savienība, Nr. 
6., 1997. 

• “Baltijos šaliu bendradarbiavimas: Latvijos žvilgsnis” //  Lietuva ir  jos kaimynai – Viļņa, 1997.   [Baltijas valstu 
sadarbība: Latvijas viedoklis // Lietuva un tās kaimiņi, Viļņa, 1997. (lietuviešu val.)]

Raksti plašsaziņas līdzekļos:

• „Kāpēc EsS nav PēeSeReS” // Lauku Avīze, 2003.gada 18.septembris. 
• „Vai no Eiropas jābaidās?” // Lauku Avīze, 2003.gada 11.septembris. 
• „Vai Latvija var palikt ārpus ES un saglabāt neitralitāti?” // Lauku Avīze, 2003.gada 21.augusts. 
• ”Gads  pēc  11.septembra:  ASV  nevajadzētu  rīkoties  vienpusēji” //  Interneta  portāls  Politika.lv,  2002.gada 

10.septembris.
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Arī Interneta portāls Delfi.lv, 2002.gada 13.septembris

Recenzijas par Jāņa Kapustāna grāmatām:
• Aina Verze. ”Palīgs iedzīvotāju informēšanā pirms referenduma par Eiropas Savienību” // Latvijas Vēsture, Nr. 3. 

(51.),  2003.  (Jānis  Kapustāns ”Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā:  pensionāru informēšanas jautājumi”.  – 
Rīga: LĀI, 2003.) 

• Jānis Stradiņš. ”Lacuaniai – 70. Studentu korporācija Lacuania / Red. J.Kapustāns. – Rīga, 1999. – 231 lpp.” // 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr.4. (37.), 2000. 

Publicēts arī: Universitas, Nr. 82., 2002.

KONFERENCES:

• 2001.g. janvāris    Daugavpils universitātes XI Zinātniskie lasījumi, Daugavpils.  Referāts “Baltic Regionalism: a 
Myth or Reality?” 

• 2000.g. oktobris    6th Nordic-Baltic conference in regional science “Nordic-Baltic Sea Region on the Eve of the 21st 

Century”, Rīga.  Referāts “Baltic Visions of EU Enlargement: Learning from the Nordic’s EU Experience?” 

• 1998.gada aprīlis    Konference “The Baltic States:  Cooperation and Looking for  the New Approaches",  Viļņa, 
Lietuva.  Referāts “Inter-Baltic Cooperation and Common Institutions: the Latvian Perspective”

• 1996.g.  novembris    Konference  “Lithuania  and  its  Neighbours”,  Viļņa,  Lietuva.   Referāts  “The  Inter-Baltic 
Cooperation: a Latvian View”  

• 1995.g.  decembris     Konference  “Problems  and  Prospects  in  Russian-Latvian  Relations”,   Pēterburgas 
Universitāte, Krievija.  Referāts “Baltic Cooperation in Relation to Baltic-Russian Relationships” 

• 1994.g.  jūnijs,  1995.g.  novembris,  1998.g.  oktobris    Latgales  Pētniecības  Institūta  III  zinātniskā  konference 
(Jēkabpils), IV zinātniskā konference (Balvi), VII zinātniskā konference (Ludza) – referāti par Latgales vēsturi

PROFESIONĀLĀS UN AKADĒMISKĀS BIEDRĪBAS:

• Latvijas Politologu apvienība
• Eiropas kustība Latvijā
• Studentu korporācija Lacuania

STIPENDIJAS:

• Oxford Colleges Hospitality Scheme for Visiting Scholars, 21 July – 16 August, 2002
• Scholarship by the New Visby Programme, the Swedish Institute, April–May, 2002
• Fellowship, the Policy Analysis Programme, Soros Foundation-Latvia, 2002
• Nordic Scholarship Scheme for the Baltic Countries and Northwest Russia, January 1998
• Latvian Fellowship Programme, Foreign and Commonwealth Office & University of London, January-March 1997
• NATO Research Fellowship, July 1996 – June 1998
• Nordic Scholarship Scheme for the Baltic Countries and Northwest Russia, September-October, 1996

APBALVOJUMI:

• 1991.gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīme (par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada 
janvārī-augustā)
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Roswitha King
Adrese Kaļķu iela 6-8B, LV-1050, Rīga, Latvia 

Tālrunis (+371) 722 4925
E-pasts vitaking@apollo.lv

Nacionalitāte vāciete

Dzimšanas dati 29.03.1950

DARBA PIEREDZE

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

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats docētāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju pasniegšana, mācību kursu izstrāde

• Laiks (no – līdz) Kopš 2005
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats docētāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju pasniegšana, mācību kursu izstrāde

• Laiks (no – līdz) 1998-2005
• Darba vietas nosaukums un adrese Eirofakultāte, Latvija

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docētāja un akadēmisko programmu koordinatore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju pasniegšana, mācību kursu izstrāde

• Laiks (no – līdz) 1992-1994
• Darba vietas nosaukums un adrese Minesotas universitāte, Mineapole, ASV

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Ekonomikas nodaļas lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju pasniegšana, mācību kursu izstrāde



• Laiks (no – līdz) 1975-1989
• Darba vietas nosaukums un adrese Mineapoles Pirmā nacionālā banka, Mineapole, ASV

• Biznesa veids vai nozare Finanses un komercija
• Nodarbošanās vai amats Starptautisko kredītu analītiķe

• Galvenās aktivitātes un atbildības Finanšu un politiku analīze

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 1993 - 1998
• izglītības organizācijas nosaukums Minesotas universitāte, Mineapole, ASV
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Ekonomika 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums PhD

• Laiks (no – līdz) 1970 – 1973
• izglītības organizācijas nosaukums Rheinische Friedrich Wilhelms Universität, Bonn, Germany
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati  
vai profesionālās spējas

Angļu filoloģija, ģeogrāfija, filozofija

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda Vācu 

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs
angļu C2 C2 C2 C2 C2

 franču C1 C1 C1 C1 C1
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

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

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

- Pieredze projektu vadīšanā
- Vadītāja spējas

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES -  IEMAŅAS DARBĀ AR DATORU WINDOWS VIDĒ (WORD, EXCEL)

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES - KLAVIERSPĒLE, FLAUTAS SPĒLE, SLIDOŠANA

151



BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija
Papildu informācija 

Publikācijas

Konferences
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King,  R.  (July  22-23,  2001).  CERGE-EI  &  Global  Development  Network/World 
Bank Research Competition. Prague, Czech Republic. Presentation: “An Analytical 
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1. Uzvārds: Latkovska
 

2. Vārds: Inga 

3. Dzimšanas datums: 15.03.1963.

4. Izglītība: augstākā izglītība žurnālistikas specialitātē
maģistra grāds komunikācijas zinātnē (Mg.Soc.sc)

     
Mācību iestāde Latvijas valsts Universitāte 

Datums:  no / līdz 1982. - 1989. 
Iegūtais grāds vai diploms augstākā izglītība žurnālistikas specialitātē – diploms par iegūtu augstāko izglītību 

un piešķitu žurnālista kvalifikāciju 

Mācību iestāde Latvijas Universitāte
Datums:  no / līdz 1999. – 2002. 
Iegūtais grāds vai diploms maģistra grāds komunikācijas zinātnē (Mg.Soc.sc) – diploms par akadēmiskā grāda 

piešķiršanu

5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme
Latviešu 1 1 1
Krievu 1 1 2
Angļu 1 2 2

6. Piederība profesionālajām organizācijām: Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem 
(LASAP) dibinātāja un valdes locekle

„Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils” (īpašniece Inga 
Latkovska) ir viens no Latvijas sabiedrisko attiecību kompāniju 
asociācijas (LSAKA) dibinātājiem un šobrīd – valdes locekle

7. Citas iemaņas: Uzņēmuma vadība prasmes un zināšanas
Uzņēmuma finanšu darbības pārraudzība

8. Pašreizējais amats: Valdes locekle, SIA “Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils” 
9. Specializācija: Komunikācijas audits, komunikācijas stratēģijas

10. Darba pieredze: 

Organizācijas 
nosaukums: SIA „Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils”
Adrese: Lāčplēša iela 36-1, Rīga, Latvija
Datums no/līdz 1997. gads līdz šim brīdim 
Amats: Valdes locekle/izpilddirektore 
Darba apraksts: Uzņēmuma vadība, komunikācijas stratēģiju izstrāde, komunikācijas auditu veikšana

Organizācijas 
nosaukums: Vidzemes augstskola 
Adrese: Tērbatas iela 10, Valmiera, Latvija
Datums no/līdz 2001. gads līdz šim brīdim 
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Amats: Viesdocente komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļā 
Darba apraksts: Kurss „Sabiedrisko attiecību prakse” (A daļa, 4 kredītpunkti) – kursa sagatavošana, pilnveidošana 

atbilstoši jaunākajām tendencēm, kursa nolasīšana, pedagoģiskais darbs ar studentiem 

Organizācijas 
nosaukums: 

Nevalstisko organizāciju centrs

Adrese: Lāčplēša iela 52/54-22, Rīga, Latvija
Datums no/līdz 2001. gada jūnijs līdz 2002. gada decembris

Amats: Sabiedrisko attiecību un lobēšanas programmas likumprojektu izstrādes un pieņemšanas atbalstam 
konsultante

Darba apraksts: Komunikāciju platformas sagatavošana lobēšanas programmai – projekta uzraudzība

Organizācijas 
nosaukums: 

Starptautiskais kinoforums "Arsenāls"

Adrese: Mārstaļu iela 14, Rīga, Latvija
Datums no/līdz 1996. gads 
Amats: sabiedrisko attiecību programmas direktore

Darba apraksts: Kinoforuma sabiedrisko attiecību programmas izstrāde un realizācija 

Organizācijas 
nosaukums: 

Latvijas Valsts radio un TV raidījumu komiteja  Ārzemju raidījumu nodaļa

Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija 
Datums no/līdz 1986.  – 1989. 

Amats: Redaktore
Darba apraksts: Žurnālista darbs raidījumu sagatavošanā 

Organizācijas 
nosaukums: Latvijas Valsts radio un TV raidījumu komiteja Ārzemju raidījumu nodaļa 
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija
Datums no/līdz 1981. – 1986. gads 

Amats: Redakcijas atbildīgā sekretāre

Darba apraksts: Redakcijas darba organizēšana, sekretariāta darba nodrošināšana

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

Darba izpildes 
gads

Organizācija, 
kompānija Amats Klients, darba apraksts

1999. -2002. PR Stils Komunikācijas 
speciāliste, projekta 

vadītāja

Brīvības  pieminekļa  atjaunošanas  fonds.  Sabiedrisko  attiecību 
programmas izstrāde  un  realizācija.  Līdz  ar  Brīvības  pieminekļa 
restaurācijai  uzsākto  ziedojumu  piesaistīšanu  tiek  atjaunota 
ziedošanas tradīcija Latvijā. Kopējā ziedojumos savāktā summa – 
1 milj. ASV dolāru. 

2000. – 2001. PR Stils  Komunikācijas 
speciāliste, projekta 

vadītāja

Labklājības  ministrija.  Sociālās  apdrošināšanas  reformas 
komunikatīvā  kampaņa.  Komunikācijas  stratēģijas  izstrāde  un 
realizācija,  darbības  koordinēšana  starp  ministrijām  un 
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starptautiskām organizācijām. 

2001. – 2003. PR Stils Komunikācijas 
speciāliste 

Labklājības ministrija.  Sociālās palīdzības reformas komunikatīvā 
kampaņa. Komunikācijas stratēģijas izstrāde un realizācija. Mediju 
attiecību veidošana reformas skaidrojumam. 

2004. PR Stils Komunikācijas 
speciāliste, projekta 

vadītāja 

Labklājības ministrija.  Eiropas Sociālā  fonda (ESF) un Kopienas 
iniciatīvas EQUAL (KI EQUAL) komunikācijas stratēģijas izstrāde 
un īstenošana. 

2004. PR Stils Komunikācijas 
speciāliste, projekta 

vadītāja

Veselības  veicināšanas  aģentūra.  Sabiedrības  informēšanas 
kampaņa  pret  automašīnas  vadīšanu  reibumā.  Informēšanas 
kampaņa  tika  veidota,  tieši  komunicējot  ar  šīs  problēmas  riska 
grupu – jauniešiem un jaunajiem autovadītājiem, un pastarpināti, ar 
masu informācijas līdzekļu starpniecību – ar plašu sabiedrību.

2005. PR Stils Komunikācijas 
speciāliste, projekta 

vadītāja

BO  valsts  SIA  “Vides  projekti”.  Informatīvā  kampaņa  par 
noturīgajiem  organiskajiem  piesārņotājiem  –  to  veidošanos  un 
negatīvo  ietekmi  uz  cilvēku  veselību.  Kampaņas  divi  galvenie 
vēstījumi:  1)  lai  samazinātu  NOP negatīvo  ietekmi  uz  veselību, 
nepieciešams samazināt Baltijas jūras trekno zivju lietošanu uzturā; 
2)  lai  samazinātu  NOP  rašanos,  nepieciešams  pievērst  lielāku 
uzmanību  sadzīves  atkritumu  šķirošanai  un  maksimāli  ierobežot 
nekontrolētu atkritumu un kūlas dedzināšanu.  

2004. PR Stils Komunikācijas 
speciāliste, projekta 

vadītāja

LR Tieslietu ministrija (Eiropas Komisijas finansējums). Informatīvā 
kampaņa  organizētās  noziedzības  aizkavēšanai,  apkarošanai  un 
samazināšanai   (prokuroru  un  tiesnešu  apmācība,  informatīvo 
materiālu sagatavošana par liecinieku aizsardzību).

2005. PR Stils Komunikācijas 
speciāliste, projekta 

vadītāja

Partijas  „Jaunais  Laiks”  priekšvēlēšanu  kampaņa  2005.  gada 
pašvaldību  vēlēšanām.  Komunikācijas  stratēģijas  izstrāde  un 
realizācija.  Procesa  pārraudzība,  ietverot  reklāmas  izstrādes  un 
mediju plānus, sadarbību ar partijas reģionālajām (91) nodaļām. 

155



CURRICULUM VITAE

UZVĀRDS: LEŠČEVICA

VĀRDS: MAIRA
DZIMŠANAS DATUMS: 1968. gada 24.jūnijs
NACIONALITĀTE: Latviete

IZGLĪTĪBA
Izglītības 
iestāde

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Datums: No 1.09.1988 - 1991
Iegūtā izglītība: Ekonomikas un organizācijas specialitāte

Diploma Nr. PB 164545
Iegūtie Diplomi un 
Zinātniskie grādi

Bakalaurs Ekonomikā

Izglītības iestāde Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Datums 1991-1993
Iegūtā izglītība: Ekonomikas zinātņu maģistrs

Diploma Nr. 000043
Iegūtie Diplomi un 
Zinātniskie grādi

Maģistrs Ekonomikā

Izglītības iestāde Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Datums 2001-2005
Iegūtā izglītība: Zinātņu doktors Ekonomikā
Diploma Nr. 0003
Iegūtie Diplomi un 
Zinātniskie grādi

Zinātņu doktors Ekonomikā

PAPILDUS IZGLĪTĪBA UN PROJEKTI
Iestāde Interreg III B projekta „Bijušo militāro teritoriju reintegrācija kā pārmaiņu iespēja reģionālajā attīstībā” 

konceptuālā ietvara izstrāde un kopīgas izpratnes panākšana. VA „Mājokļu aģentūra”
Laiks 2005. gada decembris – 2006. gada janvāris
Iestāde Interreg projekta pieteikuma sagatavošana "Pārmaiņas un iespējas ilgspējīgai un sabalansētai bijušo 

dzīvojamo teritoriju attīstībai un reģenerācijai" (Challenges and opportunities for sustainable and 
balanced settlement development and regeneration of degradeted areas). VA „Mājokļu aģentūra”

Laiks 1.11.2004 - 4.03.2005
Iestāde EM projekts. Zinību diena uzņēmējiem semināra vadīšana; Reģionālās Zinību dienas uzņēmējiem, 

2005
Laiks 2005. gada septembris - decembris
Iestāde EM projekts. Semināri par ES likumdošanas prasībām un ieteikumiem to turpmākam darbam ES. 

Semināru vadīšana pa visu Latviju.
Laiks 2004. gada novembris - decembris

EM projekts. Komercdarbības uzsākšana. Bukleta, brošūras un portāla izstrāde EM vajadzībām. 
Sadarbībā ar LBKA

Laiks 2004. gada jūnijs – septembris.

Iestāde Phare projekts “Institutional development, regional development agency capacity building, Phare 
2002 project preparation facility”. Konsultācijas projekta pieteikumu izstrādē.

Laiks 2004. gada maijs – jūlijs.



Iestāde Daugavpils Biznesa un Inovāciju centrs. Projekta realizācija, Tirgus analīze, semināru 
organizēšana un vadīšana

Laiks: 2003-2004
Iestāde Rēzeknes biznesa centra (RBC) izveidošana. Phare projekts. Darba uzdevums - Izstrādāt un ieviest 

RBC un tā koncepciju
Laiks: 2003
Iestāde SO Tirgus pētījums par naudas līdzekļu piesaistīšanu labdarībai Baltijā. 
Laiks 2002 - 2003
Iestāde Kandavas Sociālās Palīdzības centra pilotprojekta novērtēšana. EM projekts. Kandavas un Bebru 

novados veikta respondentu aptauja, veikta datu apstrāde, analīze un interpretācija
Laiks 2002.gada oktobris – 2003.gada maijs 

Iestā
de

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē apmācību kurss Jaunākās pētījumu metodes 
vadības un ekonomikas zinātnēs. Kursa laikā darbs pie doktora disertācijas datu apstrādes un 
analīzes

Laiks 2002.gada februāris – 2002.gada maijs
Iestā
de

Doktora disertācijas pētījuma ietvaros izstrādātas aptaujas anketas, apkopoti un analizēti dati. 
Intervijas ar mērķa grupas dalībniekiem.

Laiks 2002.gada februāris – 2002.gada maijs
Iestā
de

Projekta ietvaros organizēta investīciju projektu novērtēšanas sistēmas izstrāde; sagatavota 
novērtēšanas rokasgrāmata; apmācīti VOVAA darbinieki. Valsts obligātās veselības 
apdrošināšanas aģentūras apmācība investīciju projektu novērtēšanā

Laiks: 2001
Iestā
de

Dalība projektā Veselības aprūpes attīstības plānu sagatavošana, koordinācijas un ieviešanas 
uzraudzība. Projekta ietvaros tika veikta Latvijas slimnīcu ārstu un pārējā medicīniskā personāla 
apmācību vajadzību novērtēšana un ieteikumu izstrāde - tika apstrādātas aptaujas anketas datu 
apkopošanai, veikta datu analīze un plānošana.

Laiks 2000.gada jūlijs – 2002.gada jūlijs
Iestā
de

Apmācību vadīšana un piedalīšanās apmācībās. Projekta vadīšana. Projektā “Business Development 
Project Electronics Industry darbs kopā ar Dānijas konsultantu firmu Execon DOR Management A/S, 
Denmark.

Laiks 2000.gada februāris – 2001.gada jūnijs
Iestā
de

Projekts Valsts Veselības apdrošināšanas aģentūras (VOVAA) darbības jaudas stiprināšana. 
Moderatora darbs, lai sagatavotu, apspriestu un vienotos par aģentūras lomu investīciju pārraudzības 
jomā, tehniski redakcionāls darbs pie metodiskā materiāla “Investīciju projektu finansiāli - 
ekonomiskās novērtēšanas metodika” sagatavošanas. Organizēta VOVAA Investīciju pārraudzības 
nodaļas darbinieku apmācība. Veikta VOVAA darbinieku mācību vajadzību noteikšana un analīze, 
un sagatavots priekšlikums ilgtermiņa personāla apmācības plānam.

Laiks 2000.gada marts – 2001.gada maijs
Iestā
de

Konsultācijas un uzņēmuma analīze, plānošana mārketinga jautājumos. Projektā darbs kopā ar 
Somijas konsultantu firmu Executive Partners Group OY, Finland.

Laiks 2000.gada oktobris – 2001.gada janvāris
Iestā
de

LR Izglītības un Zinātnes ministrijas reorganizācijas process: Apmācība. Projekta ietvaros veiktas 
ministrijas vadītāju un darbinieku intervijas, noteiktas mācību un konsultāciju vajadzības, 
sagatavota mācību semināru programma; veikta visu ministrijas darbinieku apmācība saskaņā ar 
izstrādāto un saskaņoto mācību un attīstības plānu, sniegtas individuālās konsultācijas saskaņā ar 
personīgajiem un nodaļu attīstības plāniem. Atlasīti un apmācīti mentori IZM iekšējām vajadzībām.

Laiks 1999.gada oktobris – 2000.gada oktobris
Iestā
de

Apmācība Sertificētiem Latvijas Biznesa Vērtētājiem, Biznesa Vērtētāju asociācija. Sertifikāts.

Laiks 1999 - 2000
Iestā
de

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras (VSAA) darbinieku apmācība. Projekta gaitā izstrādāta un 
novadīta apmācības programma par tēmu "Biznesa plāns - novērtējums - uzraudzība - kontrole - 
vadīšana"

Laiks 1999.gada augusts- septembris
Iestā Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas organizēta apmācība par Apmācību vajadzību noteikšanu.
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de
Laiks 1999. gada jūnijs- augusts
Iestāde Tālmācības kursa izstrāde kopā ar RTU Tālmācības studiju centru “Biznesa Plānošana Brīvam 

Tirgum” (latviešu un angļu valodā
1998 - 1999

Iestāde Latvijas uzņēmumu atlase un analīze; apmācību programmas veidošana un pasniegšana 
pārtikas pārstrādes nozarē. Biznesa attīstība Austrumeiropā (pārtikas nozare) RAMBOLL, Dānija

Laiks: 1998-1999
Iestā
de

Kursi Learning About Open Learning (pirmie Latvijā), kuru laikā tika apgūts Tālmācības un Brīvās jeb 
Atvērtās mācības metodika un pielietošana speciālu mācību kursu veidošanai. Sertifikāts.

Laiks 1999.gada oktobris – 2001.gada maijs
Projekts Konsultācijas privatizētiem uzņēmumiem: uzņēmuma  vadība, mārketings, kvalitāte, finanses, biznesa 

plānošana, investīciju piesaiste. TRANSFORM Konsultācijas privatizētiem uzņēmumiem/GFA – IMC, 
Vācija

Laiks: 1997-1999
Iestā
de

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras organizēts starptautiskais seminārs “Profesionālā 
tālākizglītība – uzņēmējdarbību veicinošs faktors”. Piedalīšanās seminārā - Moderatora darbs pie 
faktoru formulēšanas un informācijas apkopošanas.

Laiks 1998. gada 10.septembris.
Iestā
de

Dānijas Tehnoloģiskais Institūts (DTI) apmācība Latvijā, Ražošanas plānošana un loģistika. 
Sertifikāts.

Datums 1998. gada novembris 
Iestāde MEGAPESCA projekts Pārtikas Kvalitātes vadība, Konsultācijas Kvalitātes vadībā un HACCP 

plānošana un ieviešana Latvijas Pārtikas pārstrādes uzņēmumos
Datums 1998. gada oktobris līdz 1999. gada marts
Iestāde Latvijas Komercbanku Asociācija un Konsultāciju firma  Carl Bro (Dānija), Latvijā, Apmācību vadītāju 

un pasniedzēju apmācība. Speciāli kursi pirmo reizi Latvijā – kā veidot un kā vadīt labu apmācību 
programmu jebkurai mācību grupai Sertifikāts.

Datums 1998. gada marts
Iestāde Tehniskā sadarbība Latvija-Vācija (GTZ) LUSO CONSULT GmbH, Hamburg (Vācija), “Mērķa 

Orientēta Projekta Plānošana” (MOPP) -  "Goal oriented project planning" (GOPP), sertificēts 
moderators. Sertifikāts.

Datums 1998. gada janvāris un oktobris
Iestāde Pārtikas nozares analīze, uzņēmumu analīze; attīstības plānu izstrāde; investīciju projektu 

analīze; konsultantu apmācība. PHARE SME Project 3rd and 4th phase/ Helsinki University Knowledge 
Services Ltd, Somija

Laiks: 1997-1998
Iestāde 27th European Small Business Seminārs “Change & Innovation: The Challenge for Small Firms”, 

Rhodes, Greece.
Datums 1997. gada 17.-19. septembris
Iestāde ALIMENTA Projekts, Apmācību programma Agrorūpnieciskajiem uzņēmumiem Latvijā:

• Pārtikas ražošanas vadīšana;
• Pārtikas kvalitāte un kontrole, HACCP;
• Pārtikas pārstrādes Mārketings;
• Finansu vadība;
• Personāla vadīšana.

Datums 1997
Iestāde PA Consulting Group Diseldorf (Vācija), Personāla vadības programma uzņēmumu vadītājiem
Datums 1997. gada oktobris
Iestāde “Mikrokredīti sievietēm un Skandināvijas un citu Eiropas valstu pieredze” konference un seminārs 

(Trondheima, Norvēģija) 
Datums 1996
Iestāde CER Center for Small Business Counselling, Education and Research (Zviedrija), Vadības 

Konsultāciju apmācības programma “Stratēģiska Biznesa attīstība” 
Datums 1995. gada augusts – 1996. gada maijs
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Iestāde The Black Sea University (Rumānija), “Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība” konference un seminārs 
(dalībnieki no Austrum- un Rietumeiropas)

Datums 1995. gada 30. jūlijs līdz 5. augusts
Iestāde “Viru pagasta sieviešu uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Iespējamais atbalsts” konference 

(Igaunija)
Datums 1995. gada oktobris
Iestāde Teeside Training and Consultancy enterprise (Apvienotā Karaliste), Kopīgā Rūpnieciskā un komerciālā 

apmācības programma (JICAP), Vadības apmācība un prakse vidējiem un lieliem uzņēmumiem 
(Anglija)

Datums 1994. gada septembris-oktobris.
Iestāde British Council (Latvija) & Springboard Consultancy (Apvienotā Karaliste), Personīgās Attīstības 

Programma.
Datums 1994.
Iestāde Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta Apmācību Programma 

Apmācību vadīšanā
Datums 1993/1994. gadā 6 nedēļas
Iestāde Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta Apmācību Programma Vadības 

konsultāciju (Management Consultancy) vadīšanā
Datums 15 nedēļas 1993. gadā
Iestāde Cork University (Īrija), studijas un eksāmeni sekojošos priekšmetos:

• Kooperācijas kustība un attīstība Īrijā un Anglijā;
• Pārtikas produktu Mārketings mazum- un vairumtirdzniecībā;
• EEC Pārtikas Politika un Pārtikas kvalitāte

Datums 06.01.93 – 06.04.93
Iestāde 3.1.1.2 “Biznesa plānošana un vadība” 

The University of Western Ontario (Kanāda) Biznesa administrācijas skolas kursi
Datums 1991

VALODAS Veiklības līmenis (1 vāji – 5 tekoši)

lasīšana runāšana rakstība

ANGĻU 5 5 5

KRIEVU 5 5 4

DĀŅU 4 3 3

LATVIEŠU 5 5 5

CITAS IEMAŅAS: Datorzināšanas: SPSS, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Works, Internet Explorer, u.c.

PATREIZĒJAIS IEŅEMAMAIS 
AMATS:

SIA BIZNESA KONSULTANTU GRUPA BKG, Vadības Konsultants, 
Moderators, Pasniedzējs, Mācību centra vadītāja

PAVADĪTAIS LAIKS FIRMĀ: 8 gadi

NOZĪMĪGĀKĀS KVALIFIKĀCIJAS • Apmācību Programmu attīstība
• Apmācību vadīšana 
• Projektu vadība
• Personāla jeb cilvēkresursu attīstība
• Uzņēmuma ekonomiskā analīze un attīstība
• Biznesa vērtēšana
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PATREIZĒJAIS IEŅEMAMAIS 
AMATS:

Vidzemes Augstskola, Biznesa vadības nodaļa. docētāja

PAVADĪTAIS LAIKS FIRMĀ: 1 gads

NOZĪMĪGĀKĀS KVALIFIKĀCIJAS Mācību metodisko materiālu izstrāde, pasniegšana un novērtēšana 

PROFESIONĀLĀS PIEREDZES RAKSTUROJUMS
Laiks 1994 - 1998
Vieta Latvija
Uzņēmums Rīgas UAC
Ieņemamais amats vadības konsultants, apmācību procesa vadītājs

Laiks 1993 - 1996
Vieta Latvija
Uzņēmums Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte
Ieņemamais amats Pasniedzējs Mikro and Makro Ekonomikā un Mājas Ekonomikā

Publikācijas

10 zinātniski raksti starptautiskos, ārvalstu un citos Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskos izdevumos:

1. Факторы успеха в развитии сельского предпринимательства в Латвии (Success factors in the 
development  of  rural  entrepreneurship  in  Latvia). //  Occasional  papers,  proceedings  of  Kaliningrad 
university, "Region of Cooperation".- Kaliningrad (Russia): Kaliningrad university, 2004, p. 35 - 46.

2. Factors influencing rural entrepreneurship success. // Rural development possibilities and solutions at 
the  beginning  of  XXI  century:  Proceedings  of  International  Scientific  conference;  Latvia  University  of 
Agriculture, Faculty of Economics,- 2002.- p. 60 – 69 (with co-author).

3. Cooperation as Success and Competitiveness Factor in Rural Entrepreneurship in Latvia, International 
conference “Landwirtschaftliche Unternehmen in  der  Transformation:  Parallelen und Divergenzen in den 
neuen Bundesländern, Polen und Ungarn”.-  Halle (Germany): Institut für  Agrarentwicklung in Mittel-  und 
Osteuropa, 2002, p.390. – 393.

4. Linkage between rural entrepreneurship success and failure and cooperation. // Proceedings of the 
Latvia University of Agriculture Nr. 6 (301), 2002.- p. 74 – 81.

5. Rural  Development  and Rural  Entrepreneurship  in  Latvia. //  Eurokonference,  “European Integration, 
Regional  Convergence,  Location of  Industrial  Activity  and  Labour  Market  Adjustment”.-  Jasi  (Romania): 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2002, 24 p. (CD).

6. Rural Entrepreneurship Success Determinants. //  Jönköping International Business School, Jönköping 
University, Eksjö Summer Institute (proceedings).- 2002.– 22 pages.

7. Factors in the Success and Failure of Business Activities. //  Humanities and Social  sciences Latvia, 
1(30), University of Latvia, 2001. - p. 130-140.

8. The role of Science and education at the turn of the century in Latvia and Europe.  //  International 
Scientific conference “Science for rural development”.- Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2001.- p.99 – 
102.
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9. Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK experience. // International Scientific 
Conference “Agriculture in Globalising World”. – Tartu (Estonia): Estonian University of Agriculture, 2001.- 
p.281 – 288.

10. Science and education significance at the beginning of 21 century in Europe and Latvia. // 2. World 
Latvian Scientists congress, Section Humanitarian science.- 2001.- p.177 – 178.

9 publikācijas citos izdevumos:

1. Kāpēc  man  vajag  kooperatīvo  sabiedrību. //  Informatīvais  materiāls,  800  eksempl.,  2002,  6  lpp.  (ar 
līdzautoriem)

2. Izdales materiāli aprobācijas semināram “Kooperācija un veiksmes faktori uzņēmējdarbībā”. // LLKC biroju 
vadītāju un centrālā biroja vadības un vadošo speciālistu apmācības materiāli.- 2002, – 35 lpp.

3. Cīņa par dzimumu vienlīdzību jeb vienkārša pašapliecināšanās // Izglītība un kultūra, raksts par Zviedrijas 
Starptautisko zinātnisko konferenci “Women in the Life Sciences: Tools for Successful Research Careers”.- 2002 
10 lpp.

4. Recenzija Prof. Ķeniņa Kinga grāmatai “Ātrāk, augstāk, tālāk”.- // Lauku Avīze, 2002, 2 lpp. (ar līdzautoru).

5. Jaunums  biznesa  projektu  plānošanai:  pirmais  latviešu  multimēdiju  un  Interneta  tālmācības  kurss 
“BPOM”. // Starptautiskā konference “Forum 99’”, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas un Latvijas 
universitātes pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs.- 1999, 2 lpp. (ar līdzautoriem).

6. Uzņēmējdarbības  atbalsta  centru  (UAC)  nozīme  lauku  biznesa  attīstībā.  //  Starptautiska  konference 
“Ekonomiskā  izglītība  pārejas  periodā  (problēmas  un  risinājumi)”,  4.  sekcijas  ziņojumi  “Ekonomiskā  izglītība 
laukiem”.- Rīga, 1995.- 2 lpp.

7.  “Muitas noteikumi”, LLU, 1993, red.doc. J. Kaktiņš, 20 lpp.

8. “Kā panākt preces pievilcību”, Labrīt, 1994.g. 15.jūlijs, 7 lpp.

9. “Kā atrast informāciju par tirgu jauna produkta ieviešanai”, Labrīt, 1994.g. 30.jūnijs, 5 lpp.

Piedalīšanās un referāti 5 nacionālās un 14 starptautiskās zinātniskajās konferencēs:

1. “Sadarbības piemērotākā forma lauku uzņēmējiem”, uzstāšanās konferencē “Kooperatīvi  – izaicinājumi un 
perspektīvas”,  ko organizē LHZB,  kā arī  darba grupas vadīšana par  tēmu “Mūsdienu kooperācijas iespējas”, 
2004.gada 14. oktobrī.

2. “New  multidisciplinary  challenges  in  modelling  the  business  environment”, starptautiska  konference, 
Ventspilī,  organizē Ventspils augstskola, piedalīšanās diskusijās,  darba grupā – “Specific needs of Baltics for 
business modelling”, 2004.gada 2.augusts.

3. “Aspects of Women Entrepreneurship”, uzstāšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starptautiskajā sadarbības 
projektā “From micro-credit project to resource centres for women”, ko sponsorēja Ziemeļvalstu ministru padome, 
Rīgā, LU, 2003. gada 24. – 25. februāris. 

4.  “Rural  Entrepreneurship  Success  Determinants”, Jönköping  International  Business  School,  Jönköping 
University, Eksjö Summer Institute, 10. – 16. jūnijs, 2002.

5. “Rural Development and Rural Entrepreneurship in Latvia”, Eirokonference, “European Integration, Regional 
Convergence, Location of Industrial Activity and Labour Market Adjustment”, raksta prezentācija un aizstāvēšana, 
Jasi, Rumānija, 2002, 9. – 13. oktobris.
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6. Tika  prezentēts  stends  par  tēmu  “Cooperation  as  Success  and  Competitiveness  Factor  in  Rural 
Entrepreneurship  in  Latvia”,  Starptautiskajā  konferencē  “Landwirtschaftliche  Unternehmen  in  der 
Transformation:  Parallelen  und  Divergenzen  in  den  neuen  Bundesländern,  Polen  und  Ungarn”  (Agricultural 
Enterprises in Transition: Parallels and Divergences in Eastern Germany, Poland and Hungary), ko organizēja 
Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (Vācija, Halle), 2002.gada 29. – 30. septembris.

7. Kooperācijas kustības attīstības aģentūras un kooperatīvu apmeklējums Zviedrijā.  Intervijas 2002. gada 
17.jūnijs, case studies un uzstāšanās izbraukuma seminārā 2002.gada 18.,19.jūnijs. Intervija ar Birgittu Wibergu 
(Kooperācijas kustības aģentūras konsultante) par sociālās ekonomikas nozīmi Zviedrijas un Latvijas attīstībā, 
2002.gada 20.jūnijs.

8. “Lauku  uzņēmējdarbības  veiksmi  ietekmējošie  faktori”.  Darbs  prezentēts  plenārsēdē,  starptautiskajai 
zinātniskajai  konferencei  “Lauku attīstības iespējas un risinājumi  XXI gadsimta sākumā”,  LLU EF, 2002.gada 
18.,19.aprīlī.

9. Piedalīšanās kopā ar Ņ.Rakstiņu, ZM Lauku attīstības departamenta direktori, pasākumā LLU “Par kooperācijas 
attīstību Latvijā”, ko organizēja LLU Lauksaimniecības fakultāte, 2002.gada aprīlī.

10. Uzstāšanās Active Participants  Panel  -  sekcijā  “Tools for  Successful  Scientific  project  presentation”, 
Piedalīšanās  Eiropas  konferencē  “Women  in  the  Life  Sciences:  Tools  for  Successful  Research  Careers”, 
www.ki.se/wistool. Stokholmā (Zviedrijā), 2001. gada 2.-4. decembrim. 

11. Piedalīšanās  koferencē  un  debatēs  “Latvijas  administratīvi  teritoriālā  iedalījuma  projekta  nosacīti  102 
vietējās pāsvaldībās realizācijas problēmas” 2001. 23.novembris.

12. Mazās Darba grupas vadīšana un prezentācija par tēmu “Uzņēmējdarbības vide Latvijā, Zemgalē”, kopā ar M. 
Krūzmētru un B. Rivžu “Pētījumi un prakse”, 2001. gada 9.novembris.

13. Uzstāšanās  sekcijā  “Vadībzinātnes”,  darbs  sekcijā  –  humanitārās  zinātnes  –  tēzes  par  tēmu  “Zinātnes  un 
izglītības loma 21.gs.sākumā Latvijā un Eiropā”, 2. Pasaules Latviešu Zinātnieku kongresam, 2001. gada 13.-
15. augusts.

14.  Pētījuma prezentācija stendā “Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK experience”, 
Starptautiskā  Zinātniskā  konference  “Agriculture  in  Globalising  World”, Igaunijas  Lauksaimniecības 
universitātē, Tartu (Igaunija), 2001.gada 1.,2.jūnijā. 

15.  “Lauku uzņēmējdarbības attīstības risinājumu meklējumi – Anglijas pieredze”,  Baltijas valstu un Polijas 
Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
starptautiskā zinātniskā konference “Lauku attīstības problēmas un risinājumi”, 2001. gada 5.,6. aprīlī.

16. “The Organization for Economic Co-operation and Development”, The Baltic Rim Economic Forum. Foreign 
Direct Investment Promotion, Rīga, Starptautiska konference, 1997. gada 24. – 26. novembris.

17. Izmaiņas & Jaunumi:  Pārmaiņas mazās firmās, 27th EUROPEAN SMALL BUSINESS SEMINAR  “Change & 
Innovation: The Challenge for Small Firms”, Rhodes, Grieķija, 1997. gada 17. – 19. septembris.

18. Seminārs “Reģionālās attīstības politika”,  LR Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija, 1996. 
gada, 16. – 18. janvāris.

19. “Uzņēmējdarbība  Latvijā  un  ekonomiskā  sadarbība  Baltijas  jūras  reģionā”,  piedalīšanās  konferences 
organizēšanā, vadīšanā, debatēs un preses konferencē, Starptautiska konference Rīgā,.1995. gada 20. – 22. 
septembris.

Līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā un projektos

1. “Biznesa plānošana brīvajam tirgum” (Business Planning For Open Market),  Kā uzsākt  veiksmīgi  savu 
biznesu, Latvijas pirmā tālmācības kursa koncepcijas izstrādes vadītāja un līdzautore, RE: ETF/97/VET/0080 – 
BPOM, PHARE programma, 1997 – 2005.

2. “Lauku uzņēmējdarbības veiksmes vai neveiksmes saistība ar kooperāciju”, Latvijas Lauksaimniecības un 
lauku attīstība ES Jaunās lauku attīstības politikas nosacījumos.LZM pētniecības projekts 01. 0013. 1, 2001-2002.
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3. “Lauku  sieviešu  resursu  centru  izveidi  Baltijas  valstīs”, piedalīšanās  projekta  pieteikuma  izstrādē  un 
realizācijā ES Interreg, kopā ar prof. B.Rivžu un M. Krūzmētru, 2004/2005.

4. “Kā uzsākt  komercdarbību?”,  izglītojošās  brošūras,  informatīvā  bukleta  un  portāla  www.mazaisbizness.lv 
informatīvās bāzes izgatavošana, EM ministrijas valsts pasūtījums, EM 2004/49, 2004.

5. “Korporatīvās  sociālās  atbildības  komunikācija”  darba  grupas  vadība,  LTRK  un  Amatniecības  kameras 
organizētā starptautiskā konference “Korporatīvās Sociālā atbildība”, Rīgā, 2004.gada 3.novembrī.
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Sanda Liepiņa
Tālrunis 9267350
E-pasts sanda.liepina@synergy.lv

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) Kopš 2004 (uz līguma pamata)
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docente (kurss „Publiskās pārvaldes tiesības”)

• Laiks (no – līdz) Kopš 1999
• Darba vietas nosaukums un adrese Pasaules Banka

• Biznesa veids vai nozare konsultācijas
• Nodarbošanās vai amats konsultante

• Laiks (no – līdz) 1997.g.oktobris – 1999.g.maijs
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Attīstības aģentūra

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Juridiskā konsultante

• Laiks (no – līdz) 1997.g. septembris – 1998.g. maijs
• Darba vietas nosaukums un adrese LU, Eirofakultāte, Juridiskā nodaļa

• Biznesa veids vai nozare Izglītība, pētniecība
• Nodarbošanās vai amats Pētniecības asistente

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2002 -2003
• izglītības organizācijas nosaukums Sirakūzu universitāte, Maksvela publiskās pārvaldes skola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Publiskā pārvalde

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Maģistra grāds

• Laiks (no – līdz) 1997 - 2002
• izglītības organizācijas nosaukums LU Juridiskā fakultāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati Administratīvās tiesības



vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Jurista diploms,  jurista kvalifikācija

• Laiks (no – līdz) 1996 -2000
• izglītības organizācijas nosaukums LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes nodaļa
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Politikas zinātne

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Bakalaura grāds

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav  

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīš

ana
 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu
C2 C2 C2 C2 C2

Krievu
C2 C2 C2 C2 C2

Vācu 
A2 A2 A2 A2 A1

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

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

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

- Projektu vadīšana
- Konsultācijas
- Vadītāja spējas

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES SPSS, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Works, Internet 
Explorer, u.c.

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija
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CURRICULUM VITAE

Artis Pabriks
Dzimis: 1966.gada 22.martā, Jūrmalā

Tālrunis: 7016201
e-pasts: minsek@mfa.gov.lv

IZGLĪTĪBA:

1992 Vēstures un filozofijas fakultātes absolvents, LU

1996 Doktora grāds politikas zinātnē, Aarhus universitāte, Dānija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
Dr. Pol. Scien.; asociētais profesors

DARBA PIEREDZE:
Kopš 2004. gada 21. jūlija Latvijas Republikas ārlietu ministrs
2004. gads 8.  Saeimas  deputāts,  Ārlietu  komisijas  priekšsēdētājs,  Ārlietu  ministrijas 

parlamentārais sekretārs
2003. - 2004. gads Politikas analītiķis-konsultants Politiskās izglītības fondā paralēli darbam Vidzemes 

augstskolā
2003.gada  oktobris  –  2005.gada 
novembris Vidzemes augstskolas Senāta priekšsēdētājs
Kopš 2002. gada Redkolēģijas loceklis žurnālā "Baltic Review"
Kopš 2002. gada Latvijas pārstāvja vietnieks ECRI (Councile of Europe) Strasbūrā 
2001. - 2003. gads Politikas analītiķis Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrā paralēli darbam 

Vidzemes augstskolā
2001.gada 25.oktobris – 2003.gada 
oktobris

Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces loceklis

Kopš 2001. gada Asociētais profesors politoloģijā Vidzemes augstskolā
1996. - 2001. gads Docents, asociētais profesors Vidzemes augstskolā
1996. - 1997. gads Vidzemes Augstskolas pirmais rektors, docents
1995. - 1999. gads Lektors Latvijas Universitātē
1994. gads Ārštata lektors Aarhus universitātē, Dānijā
1988. - 1990. gads Zinātniskais asistents mūsdienu vēstures nodaļā, Zinātņu akadēmija

VALODAS Latviešu – dzimtā 
Angļu – ļoti labi 
Krievu – labi 
Vācu – apmierinoši 
Dāņu - apmierinoši

PUBLIKĀCIJAS Pabriks A. “Politikas mazais leksikons.” Rīga: Zvaigzne, 2006, 257 lpp.

mailto:minsek@mfa.gov.lv


Ethnic Limits of Civil Society: The Case of Latvia by A.Pabriks “Civil Society in  
the Baltic Sea Region” (Pilsoniskas sabiedrības etniskie ierobežojumi: Latvijas 
gadījums A.Pabrika skatījumā – “Pilsoniskā sabiedrība Baltijas jūras reģionā”). 
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DALĪBA  STARPTAUTISKĀS 
KONFERENCES  AR 
PRIEKŠLASĪJUMU

2005.gada 27.-28.aprīlī – konference Dānijā, Orhūsā, priekšlasījums “Interplay of 
Perspectives. Security and Mutual Trust on the Baltic Rim: Lessons from the past – 
and prospects for the future”.
2001.gada oktobrī – konference Somijā, Helsinkos “Baltic Security, NATO and the 
EU”, priekšlasījums “The Latvian NATO Membership – A Goal Without 
Alternatives”.
2001.gada aprīlī – konference Francijā, Strasbūrā, Eiropas padomē “Eiropejiskā 
identitāte”.
1999.gada oktobrī – Vācijā, Trāvemundē, priekšlasījums “Minoritāšu politika 
Baltijā”.
1999.gada maijā – Vācijā, Trāvemundē, priekšlasījums “Baltijas integrācija Eiropā”.
1998.gada septembrī – Vācijā, Trāvemundē, priekšlasījums “Valodas un izglītības 
politika Latvijā”.
1998.gada 16.-19.aprīlī – ASV, Ņujorkā, Kolumbijas universitātē priekšlasījums un 
paneļa vadīšana ASN 3.Gadskārtējā Konventā.

DALĪBA  VIETĒJĀS 
KONFERENCES  AR 
PRIEKŠLASĪJUMU

2006.gada janvārī – Rīgā, konference kopā ar Īrijas ārlietu ministru Dermotu 
Ahernu (Dermot Ahern) “Vai Latvija iet Īrijas pēdās: darbaspēka migrācija”.
2000.gada maijā – Rīgā priekšlasījums Latvijas Cilvēktiesību komitejas 
organizētajā konferencē “Par minoritāšu tiesībām un patriotismu”.
2000.gada martā – Līgatnē diskusijas vadītājs naturalizācijas pārvaldes un EDSO 
organizētajā konferencē par sabiedrības integrāciju.
1999.gada maijā – Jūrmalā paneļa vadītājs EDSO organizētajā konferencē par 
sabiedrisko integrāciju.
1998.gada oktobrī – Rīgā diskutants konferencē “Multikulturālā Rīga”.
1998.gada oktobrī – Rīgā, priekšlasījums par integrāciju Starptautiskās Migrācijas 
organizācijas (International Migration Organisation) rīkotā konferencē.
1998.gada maijā – Valmierā, konferences “Āfrikas – Baltijas (ABC)” 
līdzpriekšsēdētājs.
1997.gada augustā – konferences “Vīrieši un sievietes dialogā” organizētājs, 
līdzpriekšsēdētājs un dalībnieks ar priekšlasījumu.

LĪDZDALĪBA KONFERENCĒS 2005.gada 11.-13.februārī – Vācijā, Minhenē “Munich Conference on Security”.
2002.gadā – ANO Sociālo Pētījumu Institūta konference “Etniskā struktūra, 
nevienlīdzība un pārvalde”.
2001.gada maijā – Rīgā, “Pilsoniskā sabiedrība multikulturālā valstī”.
2000.gada februārī – Ungārijā, Budapeštā, Centrālajā Eiropas Universitātē “Tieša 
demokrātija sabiedrībā un politikā”.
1997.gada maijā – Austrijā, Zalcburgā “Zalcburgas seminārā” par etniskajām 
attiecībām (iegūts sertifikāts).
1996.gada oktobrī – Rīgā, konferencē “Par politiskās nācijas veidošanās 
perspektīvu Latvijā”.
1996.gada septembrī – Jūrmalā, konferencē ‘Etniskās attiecības un etnopolitika”.
1995.gadā – Igaunijā, Tallinā, konferencē “Nationalism: Issues and Resources”.
1994.gada martā – Rīgā, konferencē “Demokrātija un Etnopolitika – 94”.
1993.gada martā – Lielbritānijā, Londonā Karaliskā Starptautisko attiecību institūta 
Chatam House konferencē “Security and Cooperation in Europe and the Protection 
of Minorities”.
1993.gada aprīlī – Rīgā, Eiropas Brīvo Latviešu Asociācijas konferencē, kas veltīta 
parlamentārajām vēlēšanām Latvijā.

ZINĀTNISKIE PROJEKTI 2003.gadā – ANO Sociālo pētījumu institūta (UNRISD) projekta par “Etniskā 
struktūra nevienlīdzība un pārvalde publiskajā sektorā (“Ethnic Structure, Inequality 
and Governance of the Public Sector”) vadītājs.
2002.gadā – “Profesionālā pārstāvniecība un etniskā diskriminācija Latvijā” 
(“Occupational Representation and Ethnic Discrimination in Latvia”) projekta 
vadītājs, Sorosa fonds – Latvija.
2001.gadā – projekta “Etniskā diskriminācija Latvijā: Eiropas Savienības standarti” 
vadītājs.
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2000.gadā – pētījuma un darba grupas vadītājs, publikāciju galvenais redaktors 
“Sabiedrības integrācija: Atsvešinātības pārvarēšana”, Sorosa fonds – Latvija.
1999.-2001.gadā – projekta “Pilsoniska sabiedrība” eksperts.
1998.-2000.gadā – Baltijas-ASV partnerattiecību projekta eksperts.
1998.gadā – Latvijas darba grupas vadītājs starptautiskajā pētījumā par Baltijas 
valstu parlamentāriešu un partiju institucionalizāciju. Partneri: Villanova universitāte 
(ASV) un Tartu Universitāte.

LEKCIJU,  VIESLEKCIJU  UN 
SEMINĀRU VADĪBA

2005.gadā – lekcija Baltijas starptautiskās vasaras skolas ietvaros kursā “Foreign 
Policy for Small Nations”,
2004.gadā – lekcija Baltijas starptautiskās vasaras skolas ietvaros kursā “Baltijas 
politika”, 
2003.gadā – lekcija ārvalstu studentiem “Latvia: Challenge of Change”,
2003.gada oktobrī – Dānijā, Orhūsas Biznesa skolā,
2003.gadā – lekcijas Baltijas starptautiskās vasaras skolas ietvaros kursā “Baltijas 
politikas un Ziemeļeiropas nacionālisma kursu”,
2002.gadā - lekcija Baltijas starptautiskās vasaras skolas ietvaros kursā “Baltijas 
politika”,
2001., 2002.gadā – lekcijas Baltijas starptautiskās vasaras skolas ietvaros,
2002./2003.ak.g. – kursa “Ievads Baltijas politikā” lekciju uz semināru vadība,
2002./2003.ak.g. – kursa “Baltijas politikas nākotnes attīstība” lekciju uz semināru 
vadība,
kursa  “Ievads  politikas  teorijā”  lekciju  un  semināru  vadība  (2000./2001.; 
2001./2002; 2002./2003.ak.g.),
kursa  “Mūsdienu  politikas  teorijas”  lekciju  un  semināru  vadība  (2000./2001.; 
2002./2003.ak.g.),
2000.gada jūlijā – Latvijā, Peace Corps dalībniekiem, par Baltijas politiku,
2000.gada maijā – Vexoe universitātē Zviedrijā par Baltijas politiku,
kursa  “Politikas  metodes”  lekciju  un  semināru  vadība  (1999./2000.  “Politiskās 
metodes”; 2000./2001.; 2001./2002.; 2002./2003.ak.g.),
kursa “Nacionālisms un liberālisms” lekciju un semināru vadība (1999./2000.ak.g.),
1998.gadā -  lekcija  Baltic  programmas ietvaros ārvalstu  studentiem no Eastern 
Uusimaa Polytechnic,
1998.gadā – ASV, Ņujorkā, Kolumbijas universitātē.

STUDIJU  PROGRAMMU  UN 
KURSU IZSTRĀDE

“Ievads Baltijas politikā” izstrāde 2002,
“Baltijas politikas nākotnes attīstība” izstrāde 2002,
“Mūsdienu politikas teorijas” izstrāde 2000,
“Ievads politikas teorijā” izstrāde 2000,
“Nacionālisms un liberālisms” izstrāde 1999,
“Politikas metodes” izstrāde 1999,
Politoloģijas studiju programmas izstrāde Vidzemes Augstskolā.

KURSA,  BAKALAURA, 
MAĢISTRA DARBU VADĪBA

Kursa darbi – 18,
Bakalaura darbi – 7,
Maģistra darbi – 2.

HOBIJI sports, austrumu cīņas, sarīkojumu dejas
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds PLORIŅŠ Armands
Adrese Brīvības iela 114, dz.26, Rīga, Latvija

Tālrunis +371 9255599
E-pasts armands.plorins@tvnet.lv

Nacionalitāte latvietis

Dzimšanas dati 01.11.1968.

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 01.03.2004. - pašlaik
• Darba vietas nosaukums un adrese Pārtikas un veterinārais dienests, Republikas laukums 2, Rīga, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Kvalitātes departamenta direktors

• Galvenās aktivitātes un atbildības Organizēt kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu dienesta darbībā – ISO 17020, ISO 
17025, OHSAS 18001, ISO 9001.
Dienesta iekšējā audita vadība.
Organizēt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrāciju un šo uzņēmumu 
atzīšanas procesu.
Organizēt un vadīt dienesta personāla apmācības sistēmu.
Organizēt un vadīt pārtikas apritē iesaistīto personu apmācības sistēmu.

• Laiks (no – līdz) 01.01.2002. – 01.03.2004.
• Darba vietas nosaukums un adrese Pārtikas un veterinārais dienests, Republikas laukums 2, Rīga, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Kvalitātes nodrošināšanas un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītājs

• Galvenās aktivitātes un atbildības Organizēt kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu dienesta darbībā – EN 45004, ISO 
17025, OHSAS 18001, ISO 9001.
Dienesta iekšējā audita vadība.
Organizēt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrāciju un šo uzņēmumu 
atzīšanas procesu.

• Laiks (no – līdz) 01.01.1999. – 01.01.2002.
• Darba vietas nosaukums un adrese Sanitārā robežinspekcija, Republikas laukums 2, Rīga, Latvija

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde



• Nodarbošanās vai amats Kvalitātes nodrošināšanas daļas vadītājs
• Galvenās aktivitātes un atbildības Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana atbilstoši EN 45004 standarta prasībām

• Laiks (no – līdz) Kopš 2005.gada (uz līguma pamata)
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docents

• Galvenās aktivitātes un atbildības „Vadības sistēmas”

• Laiks (no – līdz) 01.01.2000. - pašlaik
• Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās universitātes Ražošanas kvalitātes institūts

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Praktiskais docents

• Galvenās aktivitātes un atbildības “Ievads kvalitātes vadībā”, „Vispārējā kvalitātes vadība”, “HACCP – pārtikas 
nekaitīguma nodrošināšanas sistēma”, “Kvalitātes vadības sistēmas inspekcijās”

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 1998.-2000.
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Organizāciju vadība, vides pārvaldība, Visaptverošā kvalitātes vadība, kvalitātes 
standarti, projektu vadība, riska analīze

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

var norādīt)

• Laiks (no – līdz) 1991.-1997.
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Medicīnas akadēmija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Ārstniecība, vides un pārtikas higiēna

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Ārsta grāds
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)

• Laiks (no – līdz) 1976.-1987.
• izglītības organizācijas nosaukums Jūrmalas 1. vidusskola
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vispārējā vidējā izglītība

• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 
var norādīt)

• Laiks (no – līdz) 07.05.2001.-11.05.2001.
• izglītības organizācijas nosaukums BVQI
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Kvalitātes sistēmu audits, audita grupas vadība

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums IATCA QMS Auditor/Senior Auditor
IRCA QMS Auditor/Leader Auditor and International Auditor
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• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 
var norādīt)

40 stundas

• Laiks (no – līdz) 11.01.2000.-13.01.2000.
• izglītības organizācijas nosaukums Sycon, SMP
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Inspekciju vadības sistēma atbilstoši EN 45004 standarta prasībām

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Training Course on Quality Matters
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)
24 stundas

• Laiks (no – līdz) 12.04.1999.-15.04.1999.
• izglītības organizācijas nosaukums European Organization for Quality
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Kvalitātes vadība valsts pārvaldes iestādēs

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Training Course on Quality Matters
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)
32 stundas

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) 2000. - pašlaik
• Organizācijas nosaukums Latvijas Nacionālā kvalitātes biedrība

• Statuss organizācijā Organizācijas biedrs

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums

• Statuss organizācijā

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav 

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstī

šana
 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu B2 Patstāvīgs lietotājs B2 Patstāvīgs lietotājs B1 Patstāvīgs lietotājs B1 Patstāvīgs 
lietotājs

B1 Patstāvīg
s lietotājs

Krievu C2 Profesionāls lietotājs C2 Profesionāls lietotājs C2 Profesionāls lietotājs C2 Profesionāls 
lietotājs

C2 Profesion
āls 

lietotājs
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Pieredze darbā ar sabiedrību pildot savus tiešos darba pienākumus, kā arī 
pieredze vadot dažādas mācību programmas. 

172



ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

9 gadus ilga pieredze darbā vadošos amatos. Kompetence regulāri paaugstināta 
semināros un citos pasākumos par vadības jautājumiem.

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Pieredze darbā ar datoru.
Pieredze prezentāciju un mācību materiālu sagatavošanā.

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B, C kategorijas vadītāja apliecība

PAPILDU INFORMĀCIJA -

PIELIKUMI -

173



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds RAJEVSKA FELICIANA

Dzimšanas gads, datums, vieta 1943. 28. janvārī, Krāslavas rajonā, Latvijā

Izglītība
(kad un ko beidzis (gusi))

Augstākā
1965  - LU Vēstures un Filoloļijas fakultāti -filologs;
1974  -LU Vēstures un filozofijas fakultātes aspirantūru

Darbības gadi universitātē, zinātniskie 
vai akadēmiskie grādi, ieņemamie 

amati

Vidzemes augstskola

Kopš 1999.05 - LU Asociētā profesore sociālo zinātņu fakultātē,
1999.02.-2005.06. - LU Politikas zinātnes maģistra studiju programmas direktore
2003.02 –2004.06 – Daugavpils Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā 
profesore  (0.5 slodzē)
1989-1999  Lektore, docente  LU VFF politikas zinātnes katedrā
1993-1995 TEMPUS programmas koordinātore LU politikas zinātnes katedrā
1977–1989  LU  vecākā pasniedzēja, docente 
1974-1977 Jaun. zin.līdzstr. LR ZA Vēstures un Filozofijas    Institūtā
1969-1970- LU Sociālo zinātņu katedras Metodiskā kabineta vadītāja
1965-1969  - LU   Komjaunatnes  organizācijas sekretāre 
Iegūtie zinātniskie grādi
1975 .gads   -    filozofijas  zinātņu kandidāte 
1995. gads   -    politikas zinātnes maģistre;
1997.gads    -    politikas zinātnes doktore
1998. gads  -     LU docente
1999. gads  -     LU Asociētā Profesore

Kopš 2006.gada – Asociētā profesore Politoloģijas nodaļā, maģistra studiju programmas 
Sabiedrības pārvaldība programmas direktore.

Kursi: Politikas analīze, Sociālā politika, Latvijas politikas aspekti

Pētniecības virzieni (tai skaitā 
aizstāvētās dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta,disertācijas nosauk.)

Virzieni: Sociālās politikas veidošana Latvijas Republikas tranzītsabiedrībā.  
Sociālās atstumtības būtība un darbības mehānisms 
Maģistra  grāds  tika  piešķirts  1995.  gadā  LU  (Rīga)  par  publikācijām: Kā  Latvijas 
Universitātes studenti uztver starpnacionālas attiecības // Acta Latviensis (krievu valoda) 
– 1990, sēj.557, 71.-100. lpp.; “Nacionālā politika”. Rīga, LU (latviešu un krievu valodā) ; 
1990 52 lpp.(līdzautore)
 Doktora grāds par darbu 1997. gada maijā par darbu: Sociālās politikas veidošana 
Latvijas Republikas (1990-1996)

Izstrādāti un tiek lasīti kursi
Politikas analīze   - 64 stundas
Sociālā politika    -  64 stundas
Politiskais process  Latvijā (kopš neatkarības atjaunošanas)   - 64 stundas
The Politics and Policy in the Baltic States (angļu val.) – 32 st. 
Sociālā politika tranzītsabiedrībās  – 32 stundas
1990.-1994. lasīju kursus "Ievads politikas zinātnē"  un "Etnopolitika mūsdienu pasaulē" 
ekonomikas, pedagoģijas un VFF fakultātes studentiem;
Kopš 1996. gada - vadu bakalaura un maģistra darbus politikas zinātnes, socioloģijas un 
sabiedrības vadības speciālitātes studentiem;
Esmu 6 doktorantu darbu zinātniskā vadītāja.



                                                                               Publikācijas
Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, zinātniskie un 
zinātniski metodiskie darbi)

Publikāciju saraksts tiek pievienots

Stažēšanās ārvalstīs, starptautiskā 
sadarbība ar zinātni saistītos 
jautājumos

1991.g.     - Oslo Universitātes Politikas zinātnes institūts; 
1993. un 1995.  - Orhusas Universitātē,  Dānijā;
1994. g. – Politikas katedra Velsas Universitātē Svonsī, Hansarda biedrības 
Parlamentāras demokrātijas studijas, Londonā;  
1996. g.  -     Brīvā Brisseles Universitātē
1997., 1998., 1999.  - Hallas Universitātē (Lielbritānija);
Līdzdalība starptautiskājos projektos:
1996.-1998. - Eiropas Padomes projekts : Cilvēka pašcieņa un sociālā atstumtība
1998.12.–1999.05  –Consensus-2 projekts, Sociālās drošības reformu Centrāl-un 
Astrumeiropas vastīs uzraudzība, Latvijas grupas vadītāja
2003- 2005 – Piedalos pētnieciskajā projektā “Nabadzība, sociālā palīdzība un sociālā 
iekļaušana Latvijā un Igaunijā”, (partneri Fafo un Tartu Universitāte), ko finansē 
Norvēģijas Pētnieciskā Padome 
 Kopš 1992. gada piedalījos 9 starptautiskajās konferencēs (Olborga, Rīga, Svonsi, 
Tampere, Graca, Oslo, Tartu, Helsinki, Kauņā, Daugavpilī, Bolognā) ar ziņojumiem; 
vienā no tām 1994. gadā Gracā (Austrija) biju darba grupas vadītāja

Darbība ar zinātni saistītās valsts un 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums tika veikts) 

2001.; 2000.; 1996.- Pasaules Banka projektu vietējais konsultants  Labklājības 
Ministrijā 
2002. gadā – piedalījos ACCESS projektu vērtēšanā (VARAM)
Uzstājos kā eksperte, izvērtējot sociālās  un reģionālās integrācijas projektus Īpašo 
uzdevumu ministra Sabiedrības integrācijas jautājumos sekretariāta rīkotājā  konferencē 
„Sabiedrības integrācijas politikas attīstība”, 2004.gada 13.maijā
Vērtēšanas eksperts Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu pieteikumiem 
Labklājības ministrijā 2004. gadā 

Apbalvojumi, prēmijas, goda nosaukumi 
u.c.

UNDP programmas Goda raksts par sekmīgu studentu zinātnisko darbu vadīšanu (2002. 
gada rudens)

Asoc.profesores Felicianas Rajevskas  publikāciju saraksts 2005. gadā

2005 - Policy Transfer as a Concept: Does It Help to Clarify the Social Policy-Making Process in Latvia?// Perspectives 
on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. Proceedings of the Norwegian-Latvian Academic 
Conference Oslo 7-9 April 2005. Oslo University College, HiO-report 2005 no 30; p.119-131

2005 - Disorder in the Remuneration System -Challenge for Latvia’s Europenization Policy// Negotiating Futures – 
States, Societies and the World // Proceedings of the International Conference, Riga, November 11-14, 2004; Rīga, 
LU, 2005; p.288-296

2005 - Social Policy in the Republic of Latvia During Transition// Acta Universitatis Latviensis in Political Science, 
vol.686; LU izd. Rīga; p.79-92

2005-  Ekonomiskās  un  sociālās  tiesības//  Cik  demokrātiskā  ir  Latvija.  Demokrātijas  audits  Latvijā.  Lpp.63-78; 
(līdzautors A.Vanags)

2005 -  Economic and Social Rights// How Democratic is Latvia. Audit of democracy in Latvia, LU izd. Rīga; p.63-78; 
(co-author A.Vanags)

2005 - Politikas zinātnes jautājumi IV (atb.red.)  Rīga, LU

2004 - Politikas zinātnes jautājumi III (atb.red.)  Rīga, LU 

2004 – Safety Net in Latvia –Latvijas Universitātes raksti; 663. sēj. Politika un Socioloģija, Zinātne, 2004, 40-59.lpp. 
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2004 -  Atstumtība, tās būtība, merogi un dziļums Latvijā.  //„Drošība un tautas attīstība“,Starptautiskās zinātniskās 
konferences (2004.gada 1.-2.jūnijs) rakstu krājums,  Daugavpils, 2004, 120.-128.lpp 

2003 -  Social Exclusion in Rural Areas in Latvia: Reasons and Possibilities to Decrease it // Rural Development 2003 
Globalization and Integration Challenges to the Rural areas of East and central Europe. proceedings of International 
Scientific Conference, Lithuanian University of agriculture, Akademija, 2003, p.149-150

2003 -  Politikas zinātnes jautājumi 11 (atb.red.)  Rīga, LU 

2002  - Politikas zinātnes jautājumi (atb.red.)  Rīga, LU 

2001  - Sociālais ziņojums 2001, (redaktore). Rīga, LM, 2001

2000  - Sociālais ziņojums 2000, (redaktore). Rīga, LM, 2000

2000 – Sociālās politikas ietekme uz indivīda labklājību Latvijā// Sociālais ziņojums LR Labklājības Ministrija, lpp.82-87 
(angļu un latv.valodā)

2000 - “Social Reform in Latvia: Achievments and Constraints” // “Eiropas Savienības paplašināšanās. Skats no 
Latvijas un Eiropas”. Rīga, 2000

1999 – Valsts varas institūcijas Latvijas Republikā (kopā ar V.Rajevski), Rīga, lpp. 48

1998 – Social Policy in the Republic of Latvia During Transition//Revue Baltique, Vilnius, No.11, 

1998 -  Sociālās tiesības // Ievads politikā// Rīga, Zvaigzne, 174.-194. lpp.

1997  - Country report on Latvia// Network of Research Correspondents//Project Human Dignity and Social Exclusion// 
Council of Europe, Strasbourg, 13 June 1997, 69 lpp.

1997  -  Sociālās  politikas  veidošana  Latvijas  Republikā  pārejas  posmā   (1990.-1996.  gadi)//     Doktora  darba 
kopsavilkums , 45 lpp.

1997  - Nodaļa "Sociālā politika" // Socioloģijas pamati. Vārdnīca. Rīga

1996 –Latvia in a Search of a Social Policy Model//The European Legacy. Towards New Paradigms. Special Issue. 
Journal of the International Society for the Study of European Ideas , April 1996, vol. 1, number 2, p.652-658;

1996  Sociālās politikas modeļi//Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā, Rīga,139.-149. lpp.

1996 Sociālā politika pēcsociālisma zemēs//Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā; 149.- 155.lpp.

1995  Sociālās tiesības  // Demokrātijas pamati, (krievu val.) Rīga, lpp..56-73

1995- Economic Constraints Meeting the Development of Social Policy in Latvia// Social Policy in Transition Societies. 
Experience from the Baltic Countries and Russia, Helsinki, p.60-75

1994-Social policy in Latvia: wishes and opportunities- The Transition Towards Democracy: Experience in Latvia and in 
the World. Riga

1994 - The Social Dimension of the Transition From a Command Economy to a Market   Economy in Latvia. Paper, 
presented to an Annual Conference of Political Studies Association (UK), March 29-31, 1994. University College of 
Swansea, p.34

1993 - Sociālās tiesības // Demokrātijas pamati", Rīga, 44.-58.lpp

1990-Sociāldemokrātija mūsdienu pasaulē. Rīga (latviešu un krievu valodā), 24 lpp.(līdzautore)

1990 Kā Latvijas Universitātes studenti uztver starpnacionālas attiecības // Acta Latviensis - sēj.557, 71.-100. lpp.

1990 Nacionālā politika. Rīga, LU (latviešu un krievu valodā) ; 52 lpp.(līdzautore)
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E-pasts raudis@tvnet.lv

Nacionalitāte Latvietis

Dzimšanas dati 1961.g.10.nov, Auce

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2005-patreiz
• Darba vietas nosaukums un adrese Vantage SIA, Ozolciema iela 22-1 dz.13, LV-1058, Riga, LATVIA
• Biznesa veids vai nozare Vadības konsultācijas
• Nodarbošanās vai amats Partneris (līdzīpašnieks)
• Galvenās aktivitātes un atbildības •  Stratēģisku iespēju analīze un ieviešana

• Uzņēmumu stratēģiska pārstrukturēšana, pirmkšana un pārdošana
• Uzņēmumu augstāko vadītāju apmācība un atbalsts 

• Laiks (no – līdz) Kopš 2003.gada (uz līguma pamata)
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats docents
• Galvenās aktivitātes un atbildības Kursi „Zināšanu pārvaldība”, „Uzņēmējdarbības vadība”

• Laiks (no – līdz)  2003-2005
• Darba vietas nosaukums un adrese Aforce SIA, Bauskas 58, LV-1004, Riga, LATVIA
• Biznesa veids vai nozare Vadības konsultācijas

• Nodarbošanās vai amats Jauno projektu direktors
• Galvenās aktivitātes un atbildības Uzņēmumu efektivitātes jautājumi

• Laiks (no – līdz) 2002-2003
• Darba vietas nosaukums un adrese AS DIENA (Bonnier group)
• Biznesa veids vai nozare Vadoša drukāto mēdiju grupa
• Nodarbošanās vai amats Attīstības directors

• Galvenās aktivitātes un atbildības •  Atbildīgs par stratēģiskās plānošanas ciklu
•  Biznesa  procesu  dokumentēšana,  klientu  segmentācija  un  darbības  rādītāju  
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precizēšana
• Pārmaiņu procesu vadība

• Laiks (no – līdz) 1994-2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Cap Gemini Ernst & Young, Baltijā –(Bossard Group līdz 1997, Gemini Consulting 

līdz 2000); Pulkv.Brieža ielā 15, Rīga
• Biznesa veids vai nozare Vadības konsultācijas
• Nodarbošanās vai amats Vecākais konsultants
• Galvenās aktivitātes un atbildības • Projekta plūsmu vadība telekomunikāciju sektora projektos Austrumeiropā un 

Īrijā 
• Veica pētījumus nozīmīgiem Skandināvijas uzņēmumiem dažados sektoros

• Laiks (no – līdz) 1994-2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Zviedrijas Eksporta Padome (Exportradet), Lāčplēša iela 13, Rīga
• Biznesa veids vai nozare Tirdzniecības pārstāvniecība (Zviedrijas Ārlietu Ministrijas pakļautībā)
• Nodarbošanās vai amats Biroja vadītājs
• Galvenās aktivitātes un atbildības Uzsāka biroja darbību, veica daudzus sektoru pētījumus zviedru klientu uzdevumā 

un veicināja sadarbību starp Zviedrijas un Latvijas uzņēmumiem un institūcijām un 
organizācijām

• Laiks (no – līdz) 1991-1993
• Darba vietas nosaukums un adrese Baltic Technology Group (BTG), Rīga / Detroita, USA
• Biznesa veids vai nozare IT, UNISYS oficiālais pārstāvis Baltijā
• Nodarbošanās vai amats Projektu vadītājs
• Galvenās aktivitātes un atbildības •   Starpbanku  norēķinu  centra  ieviešanas  priekšizpēte  (daļēji  veikts  Volstrītā,  

Ņujorka, ASV)
•   Veiksmīgu  sarunu  vešana  par  ASV  firmas  (ITI)  programmatūras  koda  
adaptēšanu Austrumeiropai  
• IT produktu pārdošanas Latvijas bankām procesa organizēšana

• Laiks (no – līdz) 1986-1991
• Darba vietas nosaukums un adrese Matemātikas un Informātikas institūts, Raiņa bulv. 21, Rīga
• Biznesa veids vai nozare Zinātniskais līdzstrādnieks
• Nodarbošanās vai amats Pētniecības institūts
• Galvenās aktivitātes un atbildības • Apmācības programatūras izstrāde vidusskolām un Universitātei; praktiska 

ieviešana visās Latvijas vidusskolās
•Latvijas pārstāvis Vissavienības (PSRS) izglītības projektā, ko sponsorēja IBM 
korporācija

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2001-2002
• izglītības organizācijas nosaukums Theseus Institūts (patreiz EDHEC Theseus Nicā), Sophia Antipolis, FRANCIJA
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Biznesa vadības maģistrs (MBA)

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums MBA
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• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 
var norādīt)

AMBA sertificēts kurss

• Laiks (no – līdz) 1994- 2001
• izglītības organizācijas nosaukums SIAR-Bossard/Gemini Consulting/CGEY
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Ikgadējā konsultāciju prasmes apmācība (Parīze, Stokholma, Helsinki)

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums n.a.
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)

• Laiks (no – līdz) 1991
• izglītības organizācijas nosaukums UNISYS Corp.
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Biznesa analīzes un dizaina kurss

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sertifikāts
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)

• Laiks (no – līdz) 1979-1984
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Fiziķis, pasniedzējs

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Diploms
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav 

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīša

na
 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu teicami Teicami Labi Labi Labi
Krievu teicami Teicami Labi Labi Labi
Vācu Labi Labi Apmierinoši Apmierinoši Vāji

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES PIEREDZE MULTINACIONĀLĀ KOLEKTĪVĀ IEGŪTA ILGSTOŠA DARBĀ, MĀCĪBĀS UN ATPŪTĀ 
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VADĪBAS UN GRUPAS DARBA PIEREDZE DAŽADĀS ORGANIZĀCIJĀS 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

DAŽĀDI PROJEKTU VADĪBAS ASPEKTI APGŪTI STRĀDĀJOT STARPTAUTISKĀ VADĪBAS 
KONSULTANTU FIRMĀ

Uzņēmība un uzņēmējdarbība savā uzņēmumā
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• Galvenās aktivitātes un atbildības Pasniedzu biznesa pamatus, loģiku, psiholoģiju un ētiku vidusskolai.

• Laiks (no – līdz) 09.1988 – 09.1989
• Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts Universitāte, Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Pasniedzēja Ekonomiskās kibernētikas katedrā

• Galvenās aktivitātes un atbildības Pasniedzu biznesa ekonomikas optimizācijas metodes un spēļu teoriju.

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 1989 - 1993
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Fizioloģija, ģenētika, personības psiholoģija, sociālā psiholoģija, kognitīvā 
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CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorija

PAPILDU INFORMĀCIJA

PIELIKUMI NAV
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CURRICULUM VITAE

Personīgā informācija

Vārds, uzvārds Sarmīte Rozentāle

Telefons 9485435
e-pasts veldres@one.lv

Dzimšanas 1958. gada 13. februāris
datums

Tautība latviete

Dzīves vieta Veselavas pagasta „Ķīvītes”

Darba pieredze

 2002. – pašlaik SIA”D.Daņēvičas revidentu birojs” revidente
Vidzemes augstskolas docētāja, docente

2001. – 2002. VAS Latvenergo filiāles „Latvenergo projekts” ekonometriste
2000. – 2001. VAS Latvenergo Ekonomikas departamenta direktore
1999. – 2000.  Latvijas universitātes lektore
1998. – 2000. VAS Latvenergo filiāles „Latvenergo projekts” attīstības stratēģijas direktore
1994. – 1997. VAS Latvenergo filiāles „Latvenergo projekts”galvenā grāmatvede
1991. – 1992. Tirdzniecības nama”Baltija” galvenā grāmatvede
1989. – 1990. VU Latvenergo Energoceltniecības trests „Latesa” programmētāja
1982.-  1989.               VU Latvenergo Rīgas elektrotīkls programmētāja

Izglītība

1998. – 1999. Latvijas Universitātes doktorantūra Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
1994. – 1996. Latvijas Universitātes maģistrantūra Biznesa vadības maģistra grāds
1992. – 1993. Latvijas  Universitātes  Starptautisko  attiecību  institūts-   Starptautisko   ekonomisko 

attiecību speciālists ar svešvalodu zināšanām
1977. – 1982. Latvijas  valsts  universitātes  ekonomiskās  kibernētikas  specialitāte  –  ekonomists- 

matemātiķis
1964. – 1976. mācības pamatskolā un vidusskolā Latvijā

Kursi, kvalifikācijas uzturēšana

2004.                           LZRA Izglītības centra seminārs Grozījumi PVN likumā un to  
            piemērošanas noteikumos, Rīga, LZRA, 17.05.2004.                              

2004.                           LZRA Izglītības centrs, kursi zvērinātiem revidentiem Nodokļi un 
                                    nodevas , Rīga, LZRA, augusts 2004.
2004.                          Kā uzņēmumam piesaistīt kapitālu vērtspapīru tirgū, Rīga, Rīgas 
                                   Fondu birža, maijs 2004.
2001. Uzņēmuma finansu menedžments. Investīciju projektu efektivitātes  
                                    un riska novērtējums, Rīga, Perfekta Consulting, jūnijs 2001.
2000.                           Starptautiskie grāmatvedības standarti, Antālija,  Arthur Andersen, 
                                    2000.
1996.                           Nekustamā īpašuma vērtēšana, Rīga, LU Nekustamā īpašuma  
                                    vērtēšanas skola, 1996.

Datoru zināšanas
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Microsoft Office, pārzin Microsoft operētājsistēmas (Win95/98/NT/2000/XP)

Valodu zināšanas

Latviešu valoda- dzimtā valoda, krievu valoda- teicamas zināšanas, vācu valoda- teicamas zināšanas, angļu valoda- 
vidējas zināšanas

Profesionālās intereses

Finanšu vadība, grāmatvedība, ekonometrija, datori, stratēģija, pārvalde un projektu vadīšana
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VINETA SILKĀNE

(tikai PDF formātā)



Turpinājums
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Turpinājums
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Ieva Stūre
Adrese Ģertrūdes iela 98-7, Rīga, LV-1009

Tālrunis +371 9 450 530
E-pasts ieva_sture@va.lv

Nacionalitāte Latviete

Dzimšanas dati 13.04.1981.

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) No 2004
• Darba vietas nosaukums un adrese LR IeM Valsts policija, Brīvības iela 61, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Preses un sabiedrisko attiecību biroja Sabiedrisko attiecibu nodaļas priekšniece

• Galvenās aktivitātes un atbildības Sabiedrisko attiecību aktivitāšu plānošana un īstenošana Valsts policijā, SA 
kampaņu plānošana un organizēšana, publiskās mājas lapas uzturēšana, 
sabiedriskās domas pētījumu plānošana, sadarbība ar NVO un citām institūcijām 
sabiedrisko attiecību jomā

• Laiks (no – līdz) No 2004
• Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Akadēmiskais darbs: kurss „Starpkultūru komunikācija” 

• Laiks (no – līdz) 2003
• Darba vietas nosaukums un adrese SiA LATTELEKOM, Pērses iela 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Telekomunikācijas
• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību un mārketinga asisistente Jauno biznesu daļā

• Galvenās aktivitātes un atbildības Sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitāšu plānošana un īstenošana 
jaunajiem produktiem: mobilajam portālam otoPILOT un mobilajai kartei 
mapPILOT, atbilžu sagatavošana uz patērētāju jautājuemiem un e-pastiem, 
preses prelīžu sagatavošana

• Laiks (no – līdz) 2002
• Darba vietas nosaukums un adrese LR IeM Valsts policija, Brīvības iela 61, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde



• Nodarbošanās vai amats Vecākais speciāliste Eiropas lietu nodaļā
• Galvenās aktivitātes un atbildības Phare projektu administrācija, tulkošanas darbi (angļu-latviešu, latviešu-angļu), 

sabiedrības informēšana par ES jautājumiem tiesībsargājošo institūciju jomā

• Laiks (no – līdz) 2002
• Darba vietas nosaukums un adrese ASV tirdzniecības kamera Latvijā, Torņa iela 4, IIA, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Asociācija
• Nodarbošanās vai amats Iekšējās organizācijas avīzes redaktore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Rakstu tematu izvēle, rakstu sagatavošana, intervijas, darbs avīzes maketa un 
dizaina noformēšanā

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2003-2005
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Komunikācijas zinātņu nodaļa, 

Rīga
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Sabiedrisko attiecību teorijas, Politiskā komunikācija, Semiotika, Kultūra un 
komunikācija, Diskursa analīze, Komunikācijas socioloģija, Modernās datu 
apstrādes tehnikas, Komunikācija un ētika, Sistēmtransformācija Latvijā, Mediju 
filozofija, Kultūra kā socializācijas instruments, utt.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Mg.sc.soc.
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)
80 KP

• Laiks (no – līdz) 1999-2003
• izglītības organizācijas nosaukums Vidzemes augstskola, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa, Valmiera
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Sabiedriskās attiecības, Grupu komunikācija, Organizāciju komunikācija, Sociālā 
psiholoģija, Ievads politikā, Socioloģija, Filozofija, Pētījumu metodoloģija, 
Stratēģija, Biznesa komunikācija, utt.

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sabiedrisko attiecību speciālists
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)
160 KP

• Laiks (no – līdz) Augusts 2001 – Decembris 2001
• izglītības organizācijas nosaukums Amerikas Universitāte Centrālāzijā, Biškeka, Kirgizstāna
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Starptautiskā komunikācija, Propaganda un cenzūra, Sabiedrisko attiecību 
kampaņas, Masu mediju teorijas, Ievads fotogrāfijas mākslā, Studentu avīzes 
veidošana

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Apmaiņas students, OSI/HESP piešķirtā stipendija

• Laiks (no – līdz) Novembris, 2005
• izglītības organizācijas nosaukums Nīderlandes valdības Informācijas un komunikācijas Akadēmija
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Kurss „Komunikācijas process ar sabiedrību” valsts pārvaldes institūciju 
darbiniekiem, atbildīgajiem par komunikācijas procesa veidošanu jaunajās ES 
dalībvalstīs

• Laiks (no – līdz) Novembris, 2005
• izglītības organizācijas nosaukums Eiropas policijas koledža (CEPOL) (kurss organizēts Rīgā)
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• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas

Kurss „Līderības attīstība un pārmaiņu menedžments”

• Laiks (no – līdz) Maijs, 2002
• izglītības organizācijas nosaukums Valsts administrācijas skola, Rīga
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
Kurss „ES pamatnostādnes”, kurss „Projektu vadība”

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav 

nepieciešams formāls sertifikāts vai  
diploms 

Dzimtā valoda Latviešu valoda

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu
Patstāvīgs lietotājs Patstāvīgs lietotājs Patstāvīgs 

lietotājs
Patstāvīgs 

lietotājs
Patstāvīgs 

lietotājs

 Krievu
Patstāvīgs lietotājs Patstāvīgs lietotājs Patstāvīgs 

lietotājs
Patstāvīgs 

lietotājs
Patstāvīgs 

lietotājs
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES • Komandas darbs – piedalīšanās 2. Starptautiskajā Krīžu spēlē Amerikas Universitātē 
Centrālāzijā (marts 2003), kā masu mediju komandas dalībnieks;

• Starpkultūru kompetence – pieredze multikulturālā vidē, studējot Kirgizstānā, 
Centrālāzijā

• Prezentācijas prasme – studiju laikā dalība augstskolu debašu programmā, kā arī 
debašu turnīru organizēšana

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

• Organizatoriskās prasmes – Baltijas starptautiskās skolas Ekskursiju un tūrisma 
grupas vadīšana (2001);

• Iniciatīva, radošās spējas – projekts „Patiesība par atbildību”, situāciju simulāciju 
spēles vadīšana Latgales reģiona vidusskolēniem (septembris 2004).

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Prasme strādāt lielāko daļu Microsoft programām; SPSS, pieredze veidojot un uzturot mājas 
lapas; html, Flash.
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Europass 
Curriculum Vitae 

Personas dati
 Uzvārds / Vārds   Agita Šļara 

Adrese Strēlnieku iela 6, Sigulda, Latvija
Tālrunis 42 07813
E-pasts Agita.Slara@va.lv

Pilsonība Latvijas

Dzimšanas datums 26.10.1972.

Dzimums Siev.

Darba pieredze

Laika periods No 2001

Profesija vai ieņemamais amats Akadēmiskā prorektore (Kopš 2005.g.), studiju programmas direktore (kopš 
2004.g.), docente (2003.g.) Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā
Lektore no 2001-2003

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs saistīts ar studiju darba organizāciju augstskolā, 
Tūrisma stratēģiskās vadības maģistra programmas organizācija, studiju kursu 
vadīšana un studentu pētniecisko darbu vadība

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība

Laika periods 1998-2003

Profesija vai ieņemamais amats Direktore, konsultante
Galvenie pienākumi Pašvaldību plānošanas dokumentu izstrāde, administratīvi teritoriālās reformas 

izpēte, uzņēmuma vadība
Darba vietas nosaukums un adrese SIA “Reģionālie projekti”, Matīsa 49-2a, Rīga

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana

Laika periods 1998

Profesija vai ieņemamais amats konsultante
Galvenie pienākumi Mērķprogrammu sagatavošana, darbs ar NVO sektoru

Darba vietas nosaukums un adrese Sabiedriska organizācija “Latgales attīstības padome”, Rēzekne, Latvija



Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana

Laika periods No 1995 - 1998

Profesija vai ieņemamais amats Referente, vecākā referente
Galvenie pienākumi Darbs ar ES integrācijas procesiem, reģionālās politikas plānošanas 

dokumentu izstrāde, pirmsstrukturālo fondu sagatavošanās darbs, sadarbība 
ar Rietumeiropas valstīm reģionālās attīstības jautājumos

Darba vietas nosaukums un adrese LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības 
departaments, Rīga Peldu iela 25

Nozare  Reģionālā attīstība

Laika periods 1994

Profesija vai ieņemamais amats Ģeogrāfijas skolotāja
Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana pasaules ekonomiskajā ģeogrāfijā, Latvijas ģeogrāfijā, 

Rīga
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 6. vidusskola

Nozare  ģeogrāfija

Laika periods   1993-1995

Profesija vai ieņemamais amats   tulks
Galvenie pienākumi  Dokumentu sagatavošana juridiskam biļetenam, datu vākšana, tehniskais darbs

Darba vietas nosaukums un adrese  LR Augstākā tiesa, Civillietu kolēģija, Rīga

Izglītība

Laika periods 1999-2005

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Doktora grāds ekonomikā. Diploms D Nr.0012

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Doktorantūra

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte

Laika periods 1995-1997

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Maģistra grāds ģeogrāfijā. Diploms Nr. 002538

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Maģistratūra

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Laika periods 1991-1995

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

 Diploms nr. 002214

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Bakalaura grāds vides zinātnē

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
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Papildus izglītība
Laika periods 09/1996-12/1996

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

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

Izglītības iestādes nosaukums un veids Kalmāras Universitāte, Zviedrija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija
Laika periods 03/1995-05/1995

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Vides politika, sertifikāts

Izglītības iestādes nosaukums un veids Berlīnes Brīvā Universitāte, Vācija, ES Tempus programmas ietvaros

Prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Angļu valoda B2 B2 B2 B1 B1

Krievu valoda B1 B2 B1 B1 B1
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās.
Dalība 2005. gadā Jauno zinātnieku konkursā, kuru organizēja Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu 
akadēmija un Latvijas Hipotēku un zemes banka. Apbalvots ar augstāko 
novērtējumu – atzinības rakstu un naudas balvu.

Organizatoriskas prasmes Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle kopš 2005. gada
Vidzemes augstskolas Šķīrējtiesas locekle 2004-2005
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.
Tūrisma nozares sekcijas vadība starptautiskā zinātniskā kongresā 2005. gadā 
Nīderlandē 

Tehniskas prasmes Pieredze Baltijas koordinācijas komitejas ekspertu grupā par reģionālo attīstību, 
Baltijas mazo projektu fonds (Brisele);
2003.gada decembris, LU sertifikāts nr. 0291 programmā “Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un prakse”

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, Statistisko datu apstrāde, SPSS, ArcView

Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms, slēpošana

Vadītāja apliecība  B kategorija
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Papildu informācija 
Publikācijas

15. Lack  of  Integrated  competences  in  regional  and  local  planning// 
Annual proceedings ICTE in Regional Development. –Valmiera: Vidzeme 
University College, 2005, pp.1-7.

16. Līdzautore  reģionu  atvērumam.  Latvija.  Pārskats  par  tautas  attīstību 
2004/05. Rīcībspēja reģionos. –Rīga:  Latvijas Universitātes Sociālo un 
politisko pētījumu institūts, 2005

17. Personality role in socio economic program implementation in rural 
areas//International  scientific  conference  on  “Use  of  local  and  regional 
factors in social-economic activation of rural areas” proceeding. – Polija: 
Ščecinas Lauksaimniecības Universitāte, 2002.

18. Possibilities  of  the  increasing  impact  of  development  planning  on 
rural  municipalities  in  Latvia//7th  Baltic  –Nordic  conference  in  Ystad, 
2002, 8 p. (with co-author) (Electronic format on web.nordregio.se; CD).

19. 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.

20. 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.

21. Teritoriju  attīstības  sekmēšana,  mazinot  reģionu  atšķirības// 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Zinātne lauku attīstībai” referāti. – 
Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2001 –lpp. 103-107.

22. 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.

23. Cross  border  cooperation-  promoter  of  tourism  development// 
European Regional Sciences Association congress 2004 Portugālē: Porto, 
25.-28. Augusts 2004. (CD,  www.ersa.org) Abstraktu krājums, lpp. 333-
334.

24. Regional strategies in Baltic countries// European Regional  Sciences 
Association  congress  2003  Somijā,  Jīvaskila,  27.-30.  Augusts  2003. 
Somija: Jīvaskilas universitāte (CD, www.ersa.org) Abstraktu krājums, lpp. 
296-297.

25. 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.g.  18-19.jūnijs:  semināra  rakstu  krājums.  –Perudžia:  Perudžia 
universitāte, 1999 - lpp. 46-49. 

26. Pašvaldību  attīstības  programmu  izvērtēšana//II.  Pasaules  Latviešu 
zinātnieku kongress, Rīga, Latvija, 2001. g. 14. un 15. augusts: kongresa 
tēžu krājums. – Latvija: Rīga, 2001, 187 -188. lpp

27. 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.

28. Strategic  planning  approach  in  sparsely  populated  local 
municipalities//18th  European  Advanced  Studies  Institute  on  Regional 
Science. - Polija: Lodza, Krakova, 2005. gada 30. jūnijs-9. jūlijs. – 10. lpp 
(pilns raksts CD formātā)

29. Evaluation of  regional  development  policy  in  Latvia//17th  European 
Advanced Studies Institute on Regional Science. - Horvātija: Splita, 2004. 
gada 28. jūnijs-4. jūlijs. – 18. lpp (pilns raksts CD formātā).

30. Tūrisms  un  atpūta  vietējo  pašvaldību  attīstība 
programmās//Starptautiskās zinātniskās konferences “Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība:  tendences, pieredze, iespējas” rakstu krājums. -  Rīga: Biznesa 
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Organizatoriskā pieredze un dalība 
starptautiskos projektos

Dalība 16 starptautiskās zinātniskās konferencēs, kongresos, simpozijos un 
vasaras institūtos, no tiem 9 ziņojumi ārvalstīs (Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, 
Portugālē, Polijā, Horvātijā, Igaunijā un Lietuvā).

Autores raksts “Regional strategies in the Baltic states” divas reizes ir iekļuvis 
Eiropas Reģionālās zinātnes asociācijas skatītāko rakstu “top 10” „RePec” 
sarakstā.

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

2004. gada jūnijs-novembris vecākais vietējais eksperts – apmācību vadīšana ES 
Phare projektā “ Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā Biznesa vides 
uzlabošana Latvijā”

2005.gads marts-jūnijs eksperte Apvienoto nāciju attīstības programmas projektā 
Integrētās Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta monitoringa sistēmas struktūras 
izstrāde
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E I R O P A S
C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M Ā T S

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds Agita Šmitiņa
Adrese Druvienas 32-13

Tālrunis 9422473
E-pasts agitasm@yahoo.com

Nacionalitāte Latviete

Dzimšanas dati 27/12/1973

DARBA PIEREDZE

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

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

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

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

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

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

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

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

administratore
 Izglītības psiholoģe un LUIS sistēmas administratore

• Galvenās aktivitātes un atbildības Maģistra programmas un Psiholoģiskās palīdzības centra administratīvie pienākumi
Lietvedība
Informācijas sistēmas kontrole attiecībā uz studentu personīgām lietām
Studentu konsultēšanas par izglītības jautājumiem
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• Laiks (no – līdz) 1998-2001
• Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Imantas 7. līn .1, Rīga

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

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

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

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

• Galvenās aktivitātes un atbildības Psiholoģiskā konsultēšana

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

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

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

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

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

• Galvenās aktivitātes un atbildības Lekciju un semināru vadīšana 

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

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

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

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2005- šod.
• izglītības organizācijas nosaukums Latvijas Universitāte 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vadības zinātnes doktora studiju programma

• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 
var norādīt)

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

vai profesionālās spējas
Priekšmeti vispārīgajā, klīniskajā, organizāciju/sociālajā un skolu psiholoģijā

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 80KP
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var norādīt)

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

vai profesionālās spējas
Priekšmeti psiholoģijas pamatnozarēs

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Psihologa asistenta kvalifikācija
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)

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

vai profesionālās spējas
Priekšmeti pedagoģijas un latviešu un pasaules folkloras nozarēs

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Bakalaura grāds pedagoģijā. 
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)

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

vai profesionālās spējas
Vidējās izglītības mācību priekšmeti

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums Vidējās izglītības atestāts
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt)

DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS

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

• Statuss organizācijā Biedrs

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

• Statuss organizācijā Biedrs

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

vai diploms 

Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Krievu Teicama Teicama Teicama Teicama Teica
ma
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Angļu Laba Teicama Laba Laba VIdēj
a

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Komunikācijas un sadarbības spējas

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

Atbildība, mobilitāte, 
Cilvēku administrēšanas un koordinēšanas prasmes

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

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES

    
BRAUKŠANAS TIESĪBAS Autovadītāja apliecība kopš 1992.gada

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

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

2004   Darbinieku lojalitātes, apmierinātības ar darbu, un atalgojumu pētījums, A/S 
Narvesen.
                                Pētījuma vadītāja
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(2000.-2006.GADS)

201



Nozīmīgākās docētāju publikācijas

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

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

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

Cakula,  S.,  Ginters,  E.  Personības  attīstība  mūsdienu  informatīvajā  pasaulē. Jauno 
pētnieku III  conference  “Valsts  un tiesību  sistēmas pilnveidošanas  problēmas eiropas 
integrācijas kontekstā”, ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 
2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-78.lpp.

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

Cakula,  S.,  Ginters,  E.,  Gutmanis,  A.,  Merkuryev,  Y.,  Novicky,  L.  LOGIS  II  –  
Competence Fremework of Reference in Logistics Information Systems for Knowledge  
Dissemination.//  Lifelong learning- a challeng for all. Proceedings of the International 
conference. Riga, Latvia, 2002. 48-51

Cakula,  S. Studentu  mērķa  apzināšanās  un  satura  apguves  produktivitātes  pretruna  
studijās. // Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.

Cakula, S.  Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational Problems. 
ATEE Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.

Cakula,  S.  Productivity  of  studying  process  using  IT. //  Vide.Tehnoloģija.  Resursi. 
Rēzekne, 2001, 250 – 257 lpp.

Cakula,  S.  Informācijas  tehnoloģijas  pētnieciskajā  darbībā  augstskolā   kā  studentu 
radošās  pieredzes  veidošanas  līdzeklis.// Latvijas  Zinātņu  Akadēmijas  Vēstis,  2001, 
55.sēj, 1./2., 33-41 lpp.

Cakula, S. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and Teacher 
Education 12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 - 808

Cakula,  S.  Informācijas  tehnoloģijas  pētnieciskajā  darbībā  augstkolā  kā  studiju 
produktivitātes  pilnveidošanas līdzeklis. //  Pedagoģija.  LU raksti.  ACTA Universitatis 
Latvienesis. Rīga: LU PPI. 2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp.
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LU PPI Starptautiskā konference 2001.gada 6.-7.06. (10 lpp.) 
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Osterreichische Computer Gesellschaft, 2002, pp. 235 - 236

Ginters,  E.,  Strujevichs,  L.  Using of  LISTechnology for  business  process  analysis  at 
transhipment  company  JSC  Ventamonjaks,  HMS  2003,  ISBN  9984-32-547-4,  Riga, 
September 8-20, 2003, pp.351-356

Ginters, E., Novitski, L., Merkurjew, Y. Baltic Regional Competence centre in the field 
of logistics, IT-solutions and simulation with maritime applications, Proceedings of the 
International Workshop TELEBALT "IST 6th Framework Programme - new challenge 
for Baltic States", April 2003, Riga, Latvia.

Ginters, E. LOGIS project – Training in Logistics Information Systems, Proceedings of 
the  International  Workshop  TELEBALT  "IST  6th  Framework  Programme  -  new 
challenge for Baltic States", April 2003, Riga, Latvia.

Ginters,  E.,  Novitsky,  L.  Some  aspects  in  Social  Systems  Simulation.  International 
Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”, Edited by H.Pranevicus, 
E.Zvadskas and B.Rapp, May 13-14, 2003, Vilnius, pp.177-179.

Ginters,  E.,  Cakula,  S.  Personības  attīstība  mūsdienu  informatīvajā  pasaulē.  Jauno 
pētnieku III  conference  “Valsts  un tiesību  sistēmas pilnveidošanas  problēmas eiropas 
integrācijas kontekstā”, ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 
2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-78.lpp.

Ginters,  E.,  Krecere,  L.  LOGIS  Network  for  Knowledge  Dissemination  in  Logistics 
Information Systems, HMS 2003, ISBN 9984-32-547-4,  Riga,  September 8-20,  2003, 
pp.251-255

Ginters,  E.,  Bruzzone,  A.,  Verbraeck,  A.,  Gutmanis,  A.,  Rapp,  B.,  Rozentale,  E., 
Neumann, G., Sarmulis, I., Vucans, J., Novitsky, L., Zalite, P., Capasso, S., Merkuryev, 
Y. “Logistics Information Systems”. Jumi, ISBN 9984-30-021-8, Riga, 2002, Part 1-2, 
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Konsultatīvās darba grupas eksperts.

Valtenbergs,  V. (2004.g.  maijs-jūnijs). Phare  “Divpusējā  sociālā  dialoga  veicināšana 
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Pilna laika magistrantūras studiju programmas izmaksas

Nr. Parametra nosaukums Rindas 
Nr.

Aprēķina formula Aprēķinātais lielums

    A         B     C D
 Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā    
 Amats Pasniedzēju vidējā 

darba alga mēnesī
Pasn. īpatsvars 

st. progr. 
nodroši-nai

   

 profesors   1 D1=A1*B1  
 asociētais profesors  Ls  403,00 0,40 2 D2=A2*B2 161,20
 docents  Ls  323,00 0,40 3 D3=A3*B3 129,20
 lektors  Ls  258,00 0,10 4 D4=A4*B4 25,80
 asistents  Ls  206,00 0,10 5 D5=A5*B5 20,60
 asistents   6 D6=A6*B6  

 pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls  7 D7=(D1+D2+D3+D4+ D5+D6)*12 4 041,60
 vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju 8 X 13
 Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 9 D9=D7/D8 310,89
 pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimn. personālu) 10 X 2
 pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr. 11 X 1,50
 Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 12 D12=D9*D10/D11 233,17

N1 Darba alga fonds  uz 1 studentu gadā, Ls  13 D12=D9+D12 544,06

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), Ls 14 D14=D13*0,2409 131,06

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 15 X 1,50
 pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, Ls 16 X 0,70
 citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija.,fax uc.), Ls 17 X 18,50

N4 Pakalpojumu apmaksa - kopā , Ls   18 D18=D16+D17 9,60
 mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, Ls 19 X 7,00
 kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs, Ls 20 X 5,20

N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā , Ls 21 D21=D19+D20 6,10
 mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, Ls 22 X 13,00
 grāmatu kalpošanas laiks gados  23 X 10
 1 grāmatas cena , Ls   24 X 8,00
 grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls 25 D25=D22*D24/D23 10,40
 žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls 26 X 2,00

N6 Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 27 D27=D25+D26 12,40
 vidējais stipendiju lielums mēnesī 28 X  
 stipendija gadā  29 X  
 tālsatiksmes transporta kompensācija mēnesī 30 X  
 transporta kompensācijas gadā 31 X  
 sportam uz vienu studentu gadā, Ls  32 X 4,00
 pašdarbībai uz vienu studentu gadā, Ls  33 X 2,00

N7 Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu gadā, Ls 34 D34=D32+D33 6,00
 iekārtu iegāde uz vienu studentu gadā, Ls 35 X 34,90
 investīcijas iekārtu modernizēšanai - 20 % no inventāra izmaksām 36 X 7,00
 izmaksas iekārtu modernizēšanai, Ls  37 D37=D35*D36 0,00

N8  Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 38 D38=D35+D37 41,90

 KOPĀ tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā - summa no N1 līdz N8, Ls 39
D39=D13+D14+D15+D18+D21+D2
7 +D34+D38 752,63

 Netiešās 
izmaksas        

 N9 Izdevumi ViA darbības nodrošināšanai (ēku ekspluatācijas izdevumi, 
40 D40=D39*0.24 180,63

 komunālie pakalpojumi, tekošais remonts)     

 Pavisam kopā viena studējošā izmaksas gadā, Ls   
41 D41=D39+D40 933,26222



14. PIELIKUMS

SADARBĪBAS LĪGUMI PAR STUDENTU PRAKSI
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LĪGUMS AR ĀRLIETU MINISTRIJU
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LĪGUMS AR AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU
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LĪGUMS AR VALSTS KANCELEJU
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LĪGUMS AR VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLU
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LĪGUMS AR VALSTS CILVĒKTIESĪBU BIROJU
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LĪGUMS AR LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBU
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LĪGUMS AR ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS 
INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTU
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LĪGUMS AR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJAS 
VALMIERAS RAJONA POLICIJAS PĀRVALDI
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15. PIELIKUMS

PROFESORA R. ROZENFELDA CV UN SNIEGTAIS ATZINUMS PAR 
PROGRAMMU
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Department of Political Science
Master of Public Administration Program

Ypsilanti, Michigan   48197
USA

April 8, 2004

Dace Jansone
Assistant professor
Head of the Department of Political Science
Vidzeme University College

Re:             Vidzeme University College Proposed study program  
Sabiedribas Parvaldiba / Public Affairs

Professor Jansone:

I am pleased to have had the opportunity to review the planned curriculum for the 
proposed Professional Masters Program in Public Affairs at Vidzeme University College.

I hold a Ph.D. degree in Political Science from Emory University in Atlanta, Georgia, 
USA and am currently a tenured full Professor of Political Science at Eastern Michigan 
University, where I am also Director of the Master of Public Administration (MPA) 
Program.  I am the principal representative from my university to the National 
Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA), the professional 
accrediting organization for public affairs programs in the United States and have been 
active in the organization for more than 15 years.  And I have been involved in designing 
and modifying a variety of public affairs programs at several universities in the United 
States, including Old Dominion University (Virginia), the University of Tulsa 
(Oklahoma), Grand Valley State University (Michigan), and Eastern Michigan 
University.  In addition, I have successfully directed my own university’s required self-
study for accreditation of our MPA program.

I have analyzed the proposed curriculum for the Masters Program in Public Affairs at 
Vidzeme University College within the context of NASPAA’s current accreditation 
standards for curriculum in public affairs program.  I have provided these standards in the 
box at the end of this letter.

It is my determination that all aspects of NASPAA’s “common curriculum components” 
are present in Vidzeme University College’s proposed obligatory curriculum.  Further, it 
is my determination that the elective courses offer an appropriate array of options that 
cluster in several areas including policy analysis, information management and 
communications, and management.  In addition, the masters thesis and internship 
requirements conform to NASPAA requirements for a capstone and practical public 
affairs experiences.
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Finally, I am familiar with the accreditation activities of the Network of Institutes of 
Schools of Public Affairs in Central and Eastern Europe (NISPAcee), the European 
Public Administration Network’s (EPAN), and the European Association for Public 
Administration Accreditation (EAPAA).  These organizations have worked closely with 
NASPAA and with a variety of public administration programs in Central and Eastern 
Europe.  I believe that the proposed curriculum at Vidzeme University College will meet 
their existing and/or planned standards.  Ultimately, this proposed professional masters 
degree program in public affairs will provide a particular quality and focus that will be a 
substantial enhancement of public affairs training in Latvia.

If you have any questions about my analysis and conclusions, I would be pleased to meet 
with you or others to discuss these issues.

Sincerely,

Raymond A. Rosenfeld, Ph.D.
Visiting Professor of Political Science and Public Administration
University of Latvia, Riga
EuroFaculty and American Fulbright Scholar

Mobile: +371-938-8599 (Riga)
Email:  Raymond.Rosenfeld@emich.edu

Professor of Political Science
Director of Master of Public Administration Program
Eastern Michigan University
Ypsilanti, MI  48197
USA

236



4 NASPAA CURRICULUM STANDARDS

Curriculum Components. The curriculum components are designed to produce professionals 
capable  of  intelligent,  creative  analysis  and  communication,  and  action  in  public  service. 
Courses taken to fulfill the common curriculum components shall be primarily for graduate 
students. Both the common and the additional curriculum components need to be assessed as to 
their quality and consistency with the stated mission of the program. 
Common Curriculum Components.  The common curriculum components  shall  enhance the 
student's values, knowledge, and skills to act ethically and effectively: 
In the Management of Public Service Organizations, the components of which include: 

- Human resources 
- Budgeting and financial processes 
- Information management, technology applications, and policy. 

In the Application of Quantitative and Qualitative Techniques of Analysis, the 

components of which include: 

- Policy and program formulation, implementation and evaluation 
- Decision-making and problem-solving 

With an Understanding of the Public Policy and Organizational Environment, the 

components of which include: 

- Political and legal institutions and processes 
- Economic and social institutions and processes 
- Organization and management concepts and behavior 

Additional  Curriculum  Components.  Each  program  shall  clearly  define  its  objectives  for 
additional work and the rationale for the objectives, and shall explain how the curriculum is 
designed to achieve those objectives. The statement of objectives shall include any program 
specializations or concentrations and the main categories of students to be served (e.g., pre-
service, in-service, full-time, part-time). 

If a program advertises its ability to provide preparation for a specialization or 
concentration in its catalog, bulletin, brochures, and/or posters, evidence shall be given 
that key courses in the specialization or concentration are offered on a regular basis by 
qualified faculty. Specialization or concentration courses may be offered by units other 
than the public affairs or administration program. The specialization and concentration 
courses shall not be substitutes for the common curriculum components. 
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2004.gada 8.aprīlī

Doc.Dacei Jansonei

Vidzemes augstskolas Politoloģijas nodaļas vadītājai

Par Vidzemes augstskolas izstrādāto programmu “Sabiedrības pārvaldība”

Profesore Jansone,

Priecājos par iespēju izskatīt un sniegt atsauksmi par profesionālā maģistra studiju 

programmu “Sabiedrības pārvaldība” Vidzemes augstskolā.

Man  ir  politoloģijas  doktora  grāds,  ko  piešķīrusi  Emorī  universitāte  Atlantā 

(Džordžijas štats, ASV), un pašlaik esmu pastāvīgi amatā ievēlēts politoloģijas profesors 

Austrummičiganas  universitātē,  kur  veicu  arī  maģistratūras  programmas  direktora 

pienākumus  sabiedrības  pārvaldē.  Tāpat  esmu  savas  universitātes  galvenais  pārstāvis 

Sabiedrības  Pārvaldes  un  Publisko  Jautājumu  Augstskolu  Nacionālajā  Apvienībā 

(NASPAA),  kura  akreditē  sabiedrības  pārvaldes  programmas  ASV,  un  jau  15  gadus 

aktīvi  darbojos  šai  organizācijā.  Esmu  bijis  iesaistīts  dažādu  sabiedrības  pārvaldes 

programmu  veidošanā  vairākās  ASV  augstskolās,  t.sk.  Old  Dominion  University 

(Virdžīnija, ASV), University of Tulsa (Oklahoma, ASV), Grand Valley State University 

(Mičigana, ASV) un Eastern Michigan University (Mičigana, ASV). Esmu arī veiksmīgi 

vadījis savas universitātes sabiedrības pārvaldes programmas akreditācijai nepieciešamā 

pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu.
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Esmu  analizējis  Vidzemes  augstskolas  maģistratūras  programmu  “Sabiedrības 

pārvaldība”  NASPAA  pašreizējo  akreditācijas  standartu  kontekstā.  Šie  standarti  ir 

pievienoti manas vēstules beigās. 

Esmu  pārliecināts,  ka  visi  NASPAA  noteiktie  vispārējie  studiju  programmu 

komponenti ir iekļauti Vidzemes augstskolas piedāvātās studiju programmas obligātajā 

daļā. Tāpat esmu pārliecināts, ka izvēles kursi piedāvā adekvātas izvēles iespējas vairākās 

jomās,  ieskaitot  politikas  analīzi,  komunikāciju  un  informācijas  vadību,  kā  arī 

vadībzinātnes. Turklāt maģistra darba un prakses prasības atbilst NASPAA prasībām pēc 

praktiskās pieredzes sabiedrības pārvaldes jomā.

Man  ir  zināmas  arī  Centrālās  un  Austrumeiropas  Sabiedrības  Pārvaldes 

Augstskolu Tīkla (NISPACEE), Eiropas Sabiedrības Pārvaldes Tīkla (EPAN) un Eiropas 

Sabiedrības  Pārvaldes  Akreditācijas  Apvienības  (EAPAA)  akreditācijas  darbības.  Šīs 

organizācijas  ir  cieši  sadarbojušās  ar  NASPAA  un  daudzām  sabiedrības  pārvaldes 

programmām Centrālajā un Austrumeiropā. Uzskatu, ka Vidzemes augstskolas izstrādātā 

studiju programma atbildīs viņu esošajiem un/vai plānotajiem standartiem. Šī programma 

nodrošinās īpašu kvalitāti un ievirzi, lai uzlabotu apmācību sabiedrības pārvaldē Latvijā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par manu analīzi un secinājumiem, priecāšos tikties ar 

Jums vai citiem ļaudīm, lai apspriestu interesējošos jautājumus.

Ar cieņu

Dr.Raimonds Rozenfelds

Politoloģijas un sabiedrības pārvaldes viesprofesors

Latvijas universitāte

Eirofakultāte 

Fulbraita programmas stipendiāts

Mob.tel. +371 9388599

E-pasts: raymond.rosenfeld@emich.edu
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V I T A

RAYMOND ALAN ROSENFELD

Permanent 3249 Bradway Boulevard
Address: Bloomfield Hills, Michigan   48301

Telephone:  248-642-1435

Current Professor of Political Science, Director of Master of Public Administration
Position: Program and Director of Internships

Department of Political Science
Eastern Michigan University
Ypsilanti, Michigan   48197
Telephone: 734-487-0058 or 3113
Fax: 734-487-3340
E-mail: rosenfeld@online.emich.edu

Education: B.A. Emory University, Political Science, 1969
M.A. Emory University, Political Science, 1972
Ph.D. Emory University, Political Science, 1973

Field: Public Administration
Intergovernmental Relations
Public Policy
Urban Government and Politics

Experience and Professional Positions:

Professor (1992-present); Director, Master in Public Administration Program (1990-1995, 2002-
present); Director of Internships (1996-present); Associate Professor, (1986-1992, 1983-1985); 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan. 

Fulbright Fellow, Visiting Professor of Political Science and Public Administration, Ukrainian 
Academy of  Public  Administration -  Presidential  Administration,  Kyiv,  Ukraine,  1995-1996, 
2003.

Associate  Director  for  Government  Relations,  Institute  for  Community  and  Regional 
Development, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan, 1987-90.

Assistant Professor, Political Science, University of Tulsa, Oklahoma, 1977-1983.

Evaluation Officer, Office of Evaluation, Community Planning and Development, United States 
Department of Housing and Urban Development, Washington, D.C., 1975-1977.

Assistant Professor of Political Science and Urban Studies, Old Dominion University, Norfolk, 
Virginia, 1973-1975.

Research Analyst, Research Evaluation Center (1971-72); Director, Information Center (1973), 
Community Council of Atlanta Area, Inc.
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Director of Field Research, Model Cities Evaluation, Emory University and the Atlanta Urban 
Observatory, Summer 1970

Courses Taught:

Graduate: Seminar in Urban Policy Process
Research Methods in Urban Studies
Seminar in Public Policy
Seminar in Community Development
Modern Public Administration
Studies in State and Local Government
Intergovernmental Relations
Public Health Care Policy
Public Bureaucracies and Policy Formation

Under- State and Local Government
Graduate: Research Methods in Political Science

Introduction to American Government
Introduction to Public Administration
Urban Policy Analysis
Urban/Metropolitan Politics
Politics of Urban Growth
Public Policy Analysis
Intergovernmental Relations and Federalism

Fellowships and Awards:

Fulbright Senior Specialists Grant, United States Department of State, Bureau of Education and 
Cultural Affairs with the Council of International Exchange of Scholars, Visiting Professor of 
Public Administration and Public Policy at the Ukrainian Academy of Public Administration – 
Presidential Administration, Kyiv, Ukraine, 2003.

Graduate  School  Research  Support  Grant,  Eastern  Michigan  University,  “Assessing  Local 
Government Consolidation:  The Case of Ottawa,” 2003.

Faculty Center for Instructional Excellence Grant, Eastern Michigan University, “To Improve 
Teaching in Introductory Courses:  Introduction to American Government,” 1998-99.

Graduate  School  Research  Support  Grant,  Eastern  Michigan  University,  “Progressive  Local 
Economic Development Policies,” 1998-99, 1999-2000, and 2000-2001.

Fulbright Grant, United States Information Agency with the Council of International Exchange 
of Scholars, Visiting Professor of Political Science and Public Administration at the Ukrainian 
Academy of Public Administration - Presidential Administration, Kyiv, Ukraine, 1995-96.

Faculty Research Grant, Eastern Michigan University, "Intergovernmental Transfers and Capital 
Budgets: The Impact of Federal Budget Cuts" (Spring/summer stipend grant), 1984.
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Fellowships and Awards (continued):

Faculty Research Grant, University of Tulsa, "Community Development: Who Benefits from 
Implementation of New Federalism Block Grants?" (Summer stipend grant), 1979. 

National Association of Schools of Public Affairs and Administration Fellow, 1975-1976.

Faculty research Grant, Old Dominion University, "The Quest for Community: Old and New 
Residents of Restored Neighborhoods" (Academic year grant and summer stipend grant), 1974.

Woodrow Wilson Dissertation Fellow, 1972.

Pi Sigma Alpha Political Science National Honor Society.

Memberships:

American Political Science Association
American Society for Public Administration

Books and Monographs:

Derzhavna Polityka ta  Analiz Polityky (Public Policy and Policy Analysis).   Kyiv,  Ukraine: 
Ukrainian Academy of Public Administration Press, 2001.  (in English and Ukrainian) 

The  Civic  Culture  of  Local  Economic  Development.   Co-authored  with  Laura  A.  Reese. 
Thousand Oaks, CA:  Sage Publications, 2002.

State and Local Government:  Public Life in America.  Co-authored with George Cox.  Belmont, 
CA:  Wadsworth Publishers, 2001.

The Evolution of  an Urban Neighborhood:  Colonial  Place,  Norfolk.   Co-authored with Carl 
Abbott, Norman Pollock, and Kenneth Galchus. Charlottesville, Virginia:  University of Virginia 
Press, 1975.

Evaluation of Information and Referral Services.  Atlanta:  Community Council of the Atlanta 
Area, 1972, monograph.

Information and Referral: A Follow-up Analysis.  Atlanta:  Community Council of the Atlanta 
Area, 1972, monograph.

An Analysis of Three Voluntary Social Agencies in Atlanta's Hippie Communities.  Atlanta: 
Community Council of the Atlanta Area, 1972, monograph.

"Points  of  Coalescence  of  Voluntary  Organizations:  Desegregation  in  Atlanta."   Ph.D. 
Dissertation, Emory University, Atlanta, Georgia, 1973.
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Published Journal Articles and Book Chapters

 “City County Consolidation from the Top-Down” (with Laura A. Reese) in  Perspectives on 
City-County Consolidation.  Edited by Jered B. Carr and Richard C. Feiock.  Armonk, NY:  M. 
E. Sharpe, forthcoming.

“The Anatomy of an Amalgamation:  The Case of Ottawa” (with Laura A. Reese),  State and 
Local Government Review, 35 (Winter 2003): 57-69.

 “The  State  of  Local  Economic  Development  Policy”  (with  Laura  A.  Reese  and  David 
Fasenfest), in  The Municipal Year Book 2002.  Washington, D.C.:  International City/County 
Management Association, 2002.

“Reconsidering Private Sector Power:  Business Input and Local Development Policy” (with 
Laura A. Reese), Urban Affairs Review, 37 (May 2002) 642-672.

“Yes But…:  Questioning the Conventional Wisdom About Economic Development” (with Laura 
A. Reese), Economic Development Quarterly, 15 (November 2001):  299-312.

“Rejoinder:  What Is the Question to Which the Answer Is:  Local Civic Culture” (with Laura A. 
Reese), Economic Development Quarterly, 15 (November 2001):  323-326.

"Cross-Border Local Development Policy: An Examination of Spatial Patterns" (with Laura A. 
Reese), International Journal of Economic Development, 3 (2000): 440-472.

“Community Development Block Grant Spending Revisited:  Patterns of Benefit and Program 
Institutionalization,” with Laura A. Reese, Vicki Georgeau, and Scott Wamsley,  Publius, The 
Journal of Federalism, 25 (Fall, 1995): 55-72.

"Federal Grants and Local Capital Improvements: A Comparative Assessment of the Impact of 
the Reagan Budgets," Public Budgeting & Finance, 9 (Spring, 1989): 74-84.

"Intergovernmental Transfers and Capital Budgets: The Impact of Federal Budget Cuts on Tulsa, 
Oklahoma"  with  Alan  Frankel  in  Administering  the  New Federalism.   Edited  by  Lewis  G. 
Bender and James A. Stever, Boulder, Colorado, Westview Press, 1986.

"An Expansion and Application of Kaufman's Model of Red Tape: The Case of Community 
Development Block Grants," The Western Political Quarterly, 37 (December, 1984):  603-620.

"State  and  Federal  Grants  Analysis"  in  Alternate  Funding  Sources:  Meeting  the  Capital 
Expenditure Needs of the City of Tulsa.  Edited by Michael Joehnk.  Tulsa, Oklahoma:  Business 
Research Center, University of Tulsa, 1982.
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Published Journal Articles and Book Chapters (continued)

"Who Benefits  and Who Decides:   The Uses of Community Development Block Grants" in 
Urban  Revitalization.   Edited  by  Donald  B.  Rosenthal,  Beverly  Hills,  California:   Sage 
Publications, 1980.

"Local  Implementation  Decisions  for  Community  Development  Block  Grants."   Public 
Administration Review 39 (September/October 1979):  448-457.

"Membership  Characteristics  of  Voluntary  Organizations:  Two  Groups  Involved  in  Atlanta 
School Desegregation."  Journal of the Georgia Political Science Association 1 (1973):  77-99.

Papers Delivered:

“Managing Federalism:  Lessons from the Econonomic Adjustment Program,” (with Laura A. 
Reese) delivered to Southern Political Science Association, New Orleans, January 2004.

“Comparing Local Civic Cultures:  Testing a Hypothesis of Local Civic Culture,” (with Laura A. 
Reese) delivered to American Political Science Association, Boston, September 2002.

“Local Economic Development Policy in Canada and the US:  A Panel Analysis,” (with Laura 
A. Reese) delivered to Urban Affairs Association, Boston, March 2002.

“Measuring the Unmeasurable:  Qualitative and Quantitative Approaches for Studying the Local 
Policy Environment,” (with Laura A. Reese) delivered to Association for Public Policy Analysis 
and Management (APPAM), Washington, D.C., November, 2001.

 “The Anatomy of a Consolidation: It’s Just a Simple Amalgamation,” (with Laura A. Reese) 
delivered to American Political Science Association, San Francisco, September 2001.

“Deconstructing the Growth Machine:  Business  Input  and Local  Development  Policy”  (with 
Laura  A.  Reese)  delivered  to  American  Political  Science  Association,  Washington,  D.  C., 
September, 2000.

“Yes But…:  Questioning the Conventional Wisdom About Economic Development” (with Laura 
A. Reese) delivered to Urban Affairs Association, Los Angeles, California, May 2000.

 “Ukraine in Transition:  Reflections from a Fulbrighter 1995-96” delivered to Popular Culture 
Association, New Orleans, Louisiana, April 2000.

“Cross-Border Local Development Policy: National Versus Regional Patterns” (with Laura A. 
Reese) delivered to American Political Science Association, Atlanta, Georgia, September 1999.
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Papers Delivered (continued):

"Community Development Block Grants Revisited:  Priorities, Social Targeting and Programs in 
Six  Michigan  Cities"  (with  Laura  Reese,  Vicki  Georgeau  and  Scott  Wamsley)  delivered  to 
Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois, April 1995.

"Community Development Block Grant Spending Revisited:  Patterns of Benefit and Program 
Institutionalization"  (with  Laura  Reese,  Vicki  Georgeau  and  Scott  Wamsley)  delivered  to 
Southern Political Science Association, Atlanta, Georgia, November 1994.

"An Analysis of Capstone Projects for the MPA Degree:  Eastern Michigan University," (with 
Laura Reese) delivered to Fifteenth National Conference on Teaching Public Administration, 
Charleston, South Carolina, February 1992.

"Characteristics  of  Political  Science-Based  Professional  Masters  Degree  Programs  in  Non-
NASPAA Member Institutions:  Illinois, Indiana, Ohio and Michigan," delivered to National 
Association  of  Schools  of  Public  Affairs  and  Administration,  Baltimore,  Maryland,  October 
1991.

"Social  Needs  Assessments:   Can  Survey  Data  Guide  Local  Policy-Making?"  delivered  to 
Region  VI  Conference  of  the  American  Society  for  Public  Administration,  Dayton,  Ohio, 
October 1991.

"An Analysis of Capstone Projects for the MPA Degree:  Eastern Michigan University," (with 
Laura  Reese)  delivered  to  Region  VI  Conference  of  the  American  Society  for  Public 
Administration, Dayton, Ohio, October 1991.

"Federal Grants and Local Capital Improvements: A Comparative Assessment of the Impact of 
Reagan Budgets," delivered to American Society for Public Administration, Portland, Oregon, 
April 1988.

"The Impact of Reagan Budgets on Local Capital Improvements," delivered to National Social 
Science Association, Chicago, Illinois, March 1988.

"Intergovernmental Transfers and Capital Budgets: The Impact of Federal Budget Cuts on Tulsa, 
Oklahoma," (with Alan Frankel), delivered to Midwest Political Science Association, Chicago, 
Illinois, April 1984.

"An Explanation and Application of Kaufman's Model of Red Tape: The Case of Community 
development  Block  Grants,"  delivered  to  Southern  Political  Science  Association,  Atlanta, 
Georgia, October 1982.

"A Positive View of Block Grants," delivered to American Society for Public Administration, 
Honolulu, Hawaii, March 1982.
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Papers Delivered (continued):

"Who  Benefits  and  Who  Decides  on  Urban  Revitalization  Strategies:  The  Community 
Development Block Grant Program," delivered to American Society for Public Administration, 
Baltimore, Maryland, April 1979.

"National and Local Performance in Community Development Block Grants: Who Benefits?" 
delivered to American Political Science Association, New York, September 1978.

"Implementation  of  the  Community  Development  Block  Grants  Program:  A  Neighborhood 
Focus," delivered to Southwestern Political Science Association, Dallas, Texas, March 1977.

"Implementation of the Community Development Block Grants Program: Decentralization of 
Decision-Making and Centralization of Responsibility," delivered to Midwest Political Science 
Association, Chicago, Illinois, April 1977.

"Neighborhood  Satisfaction  in  an  Integrated  Old  Central  City  Neighborhood,"  delivered  to 
Southwestern Political Science Association, San Antonio, Texas, March 1975.

Professional Activities:

Guest Lecturer,  Teach short courses on Clinton Presidency, Health Care Reform, and Election 
2000.  Elderhostel, Midrasha/Fresh Air Society, Tamarack Camps, Michigan, 1993-present.

Executive Committee, Section on Intergovernmental Administration and Management, American 
Society for Public Administration, 1997-2000.

Guest Lecturer, “Leadership:  Facilitative Problem Solving,” Institute for Executive Leadership, 
Western Michigan University, School of Public Affairs and Administration and Michigan City 
Management Association, 1995. 

Consultant, Grand Valley State University, School of Public Administration, to assist in self-
study  for  accreditation  from  the  National  Association  of  Schools  of  Public  Affairs  and 
Administration, 1994.

Consultant, Temple Beth El, Bloomfield Hills, Michigan, to conduct membership survey, 1992-
93.

Treasurer, Michigan Public Management Institute, 1990-2000.

Professional Activities (continued):

Panel  Participant,  "An  Assessment  of  Political  Science-Based  Graduate  Programs  in  Public 
Administration," National Association of Schools of Public Affairs and Administration, Chicago, 
Illinois, October 1989.
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Panel  Participant,  "Financing  Infrastructure:  Federal  and  State  Assistance  for  Local 
Government," American Society for Public Administration, Miami, Florida, April 1989.

Consultant to Cities Service Company, Tulsa, Oklahoma, to evaluate effectiveness of its Annual 
Management Conference, 1981.

Panel Participant, "Federal Policies and Local Governance: Roles and Relationships," Southern 
Political Science Association, Atlanta, Georgia, November 1980.

Panel Chair, "State and Local Politics in the South," Southwestern Political Science Association, 
Houston, Texas, April 1980.

Panel  Participant,  "Assessing  the  Community  Block  Grant,"  Oklahoma  Political  Science 
Association, Oklahoma City, Oklahoma, March 1979.

Executive  Committee,  Northeastern  Oklahoma  chapter  of  American  Society  for  Public 
Administration, 1978-1983.

Executive Committee,  Virginia  Conference on Urban Studies,  Old Dominion University  and 
Norfolk State College, 1974-1975.

International Professional Activities:

Fulbright Senior Specialists Grant, Visiting Professor of Public Administration and Public Policy 
at the Ukrainian Academy of Public Administration – Presidential Administration, Kyiv, Lviv, 
Odessa, and Kharkiv, Ukraine, 2003.

Member,  Central  Eurasia  Review Committee for  Fulbright  Senior  Scholar  Awards  Program, 
Council for International Exchange of Scholars, 1998-2001.

Negotiated International Agreement of Cooperation between Kehl Fachhochschule, University of 
Applied Administrative Studies, Kehl, Germany, and Eastern Michigan University, 1997.

Guest Lecturer, Kyiv Taras Schevchenko University, Law, Foreign Languages and Politology 
Faculties, on American judicial system, local government structures, and public policy, Winter 
1996, May 1997.

International Professional Activities (continued):

Guest  Lecturer,  Ukrainian  Academy  of  Public  Administration,  Kyiv,  Lviv,  Kharkiv,  and 
Dnipropetrovsk,  on  American  national  government,  public  policy,  and  local  government 
management, October 1996 and May 1997.  These lectures were supported by a grant from the 
United States Information Agency.
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Consultant,  Council  of  Europe,  Congress  of  Local  and  Regional  Authorities  of  Europe, 
Strasbourg, France, to analyze local government training opportunities in Ukraine, 1996.

Guest  Lecturer,  Kehl  Fachhochschule,  University  of  Applied  Administrative  Studies,  Kehl, 
Germany,  on  public  administration  education  in  Ukraine  and  new  techniques  of  local 
government management in the United States, March 1996 and May 1997.

Fulbright Fellow, Visiting Professor of Political Science and Public Administration, Ukrainian 
Academy of Public Administration - Presidential Administration, Kyiv, Ukraine, 1995-1996.

Government Service:

Evaluator,  “Developing  an  Ecology  for  Preparing  Tomorrow’s  Teachers  for  Technology,” 
Consortium  for  Outstanding  Achievement  in  Teaching  with  Technology.   United  States 
Department  of Education.  2002-2003 ($51,209 for evaluations; grant  administered by Spring 
Arbor University).

Principal Investigator, evaluation of ATA Technology Academy, advanced program designed to 
train  teachers  and  administrators  in  integrating  technology  into  the  curriculum.   2003-2004 
($25,000 externally funded grant).

Co-Principal Investigator with Jeffrey Bernstein, Canton Township Public Library, Michigan, 
evaluation of Partnership Uniting Libraries and Schools Electronically, Second Year.  2001-2002 
($8759 externally funded grant).

Co-Principal  Investigator  with  David  Fasenfest  and  Laura  Reese,  “Impact  of  Economic 
Development  Administration  Economic  Program Investments.”  United  States  Department  of 
Commerce, Economic Development Administration.   2001-2002 ($299,262 externally funded 
grant administered by Wayne State University).

Principal Investigator, evaluation of Ameritech Technology Academy, program designed to train 
500  four-person  teams  of  teachers  and  administrators  in  integrating  technology  into  the 
curriculum. 2000-2002 ($217,000 externally funded grant).
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Government Service (continued):

Consultant  to  United  States  Department  of  Housing  and  Urban  Development,  Office  of 
University Partnerships, review work study grant applications, 2000.

Principal  Investigator,  Canton  Township  Public  Library,  Michigan,  evaluation  of  Library 
Services and Technology Act program, Advanced Technology:  Research and Demonstration, 
2000-2001. ($17,110 externally funded grant).

Consultant  to  Canton  Township  Public  Library,  Michigan,  preparation  of  application  for 
National Leadership Grant for United States Institute of Museum and Library Services, 1998.

Consultant  to  Canton  Township,  Michigan,  conduct  a  Social  Needs  Assessment,  1989-90. 
($25,000 externally funded grant).

Consultant to City of Wayne, Michigan, conduct a citizen survey to identify potential support for 
a new municipal swimming pool, 1984. ($15,000 externally funded grant).

Consultant to the Center for Urban Public Policy Analysis,  the American University,  review 
research reports for the Office of Policy Planning, HUD, 1980-81.

Consultant to Tulsa City-County Library, assist in Community Analysis Program, 1979-81.

Consultant to City Development Department, Tulsa, Oklahoma, assist in obtaining approval on 
1979 Community Development Block Grant Program, 1978.

Consultant  to  Office  of  Rehabilitation  Assistance,  Community  Planning  and  Development, 
HUD, design a National Housing Rehabilitation Training Program, 1977.

Evaluation Officer, Office of Evaluation, Community Planning and Development, HUD, 1975-
77.

University Service:

University of Tulsa (selected)
University Senator, 1982-1983, Vice President, 1982-83.
Washington Semester Internship Advisor, 1980-83.
Harry Truman Scholarship Committee, 1978-83, Chair, 1979-83.
Executive Committee of Graduate Urban Studies Program, 1977-83.

Continued
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Eastern Michigan University
Technology Ph.D. Review Committee, 2002-present.
Political Science Personnel and Finance Committee, 2002-present.
Graduate Council, 1996-; Interim Chair, Fall 2000; Chair, Academic Development Committee, 

1997-2002.
Political Science Curriculum Committee, 1989-95, 2001-2002.
Public Administration Committee, 1986-present.
Doctoral Standards Task Force, Office of the Dean of the Graduate School, 1999-2000.
Lead Faculty Representative to develop a proposal for Doctorate in Public Administration, 1998-

99.
Faculty  Center  for  Instructional  Excellence,  Department  Liaison  for  American  Government, 

1997-98.
Principal Representative, National Association of Schools of Public Affairs and Administration, 

1988-95.
Faculty Advisor, Pi Alpha Alpha, Public Administration and Affairs National Honor Society, 

1994-95.
Faculty Advisor, Pi Sigma Alpha Political Science National Honor Society, 1986-89.
Doctoral  Committee,  Normal  Abdella  and  Mary  Ann  Homan,  Doctorate  in  Educational 

Leadership Program, 1994-95; Steve Palmer, 1998-2002.

Civic Affairs:

Board Member, Great Lakes Chamber Music Festival, 2002-present.
Vice President, Seaholm High School, Parent Teachers Student Association, 2000-2002.
Co-President, Friends of Seaholm Orchestra, 1999-2001.
Board Member, Temple Beth El, Bloomfield Hills, Michigan, 1992-95.
Vice President, Quarton Elementary School, Parent Teachers Association, 1987-88.
Speaker on "Visible and Invisible Governments of Tulsa," Leadership Tulsa, Inc., October 1980 

and 1985.
Board Member, Temple Israel, Tulsa, Oklahoma, 1980-86.
Member, Tulsa Jewish Community Council's Community Relations Committee, 1978-82.
Board Member, Family and Children's Service, Inc., Tulsa, Oklahoma, 1979-83; Vice President, 

1981.
Panel Participant, "Children, Dollars and Sense: How Will the New Federal and State Standards 

and Legislation Affect Your School?" Friends of Day Care, Ninth Annual Conference, 
Tulsa, Oklahoma, April 1979.

Workshop  Leader,  "Changing  the  System:  A  Workshop  on  Monitoring  Evaluation  and 
negotiation," Junior League of Tulsa and Tulsa City-County Library, March 1979.

Personal Born September 23, 1947 in Atlanta, Georgia
Data: Married to Janelle L. McCammon; Two children
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