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I Studiju virziena „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

PĀRVALDĪBA”  raksturojums 

 
1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA darbības 

un attīstības stratēģiju 

Studiju virziena „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

PĀRVALDĪBA” (turpmāk SV) mērķi tiek definēti, pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un 

LR plānošanas dokumentiem: ”Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, 

„Eiropa 2020”, „Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Latvija 

2030”,” Latgale 2030”, ”RA darbības un attīstības stratēģija 2009. – 2015.”, kuras attīstības 

un darbības vīzija paredz, ka RA periodā līdz 2015. gadam kļūs par integrētajās inţenieru, 

sociālajās un humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā 

starptautiski konkurētspējīgu Latgales Universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū 

pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai 

sabiedrības attīstībai. Stratēģija izveidota, konsultējoties ar studējošajiem, darba devējiem, 

Darba devēju konfederāciju, apspriesta virziena padomē, Uzņēmējdarbības vadības katedrā, 

Ekonomikas un Vadības fakultātes domē, RA Studiju padomē, RA Senātā. 

Attīstības stratēģija 

Mērķis 

 Sagatavot  augsta līmeņa vadības speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām, kas būtu 

konkurētspējīgi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā.  

 Veikt nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona ekonomikas attīstībā, izmantojot 

docētāju un studentu zinātnisko potenciālu, kā arī sadarbības iespējas ar Latgales 

reģiona pašvaldībām. 

Vīzija  

Latgales reģiona mērogā 

SV ir plaši atpazīstams reģionā, tā absolventi ir vadošie speciālisti tūrisma un mārketinga 

jomās; komercpakalpojumu vadības speciālisti aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības attīstībā, ir 

veiksmīgi, rada jaunas darba vietas.  

Sadarbība ar novadu pašvaldībām rada arvien jaunas iespējas gan studiju programmu 

pilnveidošanai, gan zinātniskiem pētījumiem, gan praktiskai Latgales reģiona ekonomikas 

attīstībai. SV kļūst arvien pievilcīgāks reģiona jauniešiem, kuri  jau vidusskolā tiek iekļauti 

RA un novadu pašvaldību kopprojektos, kas attīstās novada specializācijas ietvaros. 

Starptautiskā mērogā 

SV absolventi ir konkurētspējīgi starptautiskajā tirgū, iesaistās starpnacionālo kompāniju 

darbībā, rod arvien jaunas sadarbības iespējas ar ārzemju partneriem, veicinot Latvijas 

uzplaukumu un tās pilsoņu atgriešanos dzimtenē.  

Misija 

Sagatavot augsta līmeņa vadības speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām, kas būtu 

konkurētspējīgi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, nepārtraukti pilnveidojot 

docētāju profesionālās un metodoloģiskās prasmes, sadarbojoties ar Latvijas un ārzemju 

augstskolām un darba devējiem. 

Aktīvi sadarboties ar reģiona novadu pašvaldībām, veicot nozīmīgu ieguldījumu Latgales 

reģiona ekonomikas attīstībā, izmantojot docētāju un studentu zinātnisko potenciālu tūrisma 

un uzņēmējdarbības attīstības jomās. 

Stratēģiskie virzieni 

 Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskās kapacitātes pilnveidošana. 
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 Jaunu konkurētspējīgu studiju programmu attīstīšana sadarbībā ar ārzemju 

augstskolām un darba devējiem. 

 Jaunu darba tirgus pieprasījumam atbilstošu specializāciju  attīstīšana 2.līmeņa 

profesionālajai bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbība” . 

 Studiju programmu īstenošana angļu valodā, tas veicinās ārvalstu mācībspēku un 

studentu piesaisti kā no ES, tā arī no citām pasaules valstīm. 

 Angļu valodas pilnveidošana docētājiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju īstenošanu 

angļu valodā. 

 Tālmācības studiju attīstība e-vidē. 

 Informatīvās bāzes paplašināšana, t.sk., abonējot starptautiskās citējamās datu bāzes.  

 Mācību metodiskās bāzes paplašināšana, jaunu mācību grāmatu un metodisko 

materiālu izveide. 

 Iesaiste zinātniski pētnieciskajos projektos, kas vērsti uz Latgales reģiona attīstību. 

 Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. 

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais novērtējums 

no LR interešu viedokļa 

Ekonomiskā izaugsme Latvijā paredz jaunu uzņēmumu veidošanos katrā reģionā. Tā saistīta 

ar uzņēmējdarbības vadības nodrošināšanu mazo un vidējo uzņēmumu līmenī, atsevišķu 

struktūrvienību vadību gan raţošanas, gan pakalpojumu sfērā.  

Latvijas NAP 2020 izcilas uzņēmējdarbības vides izveidošana ir viens no 12 svarīgākajiem 

prioritārajiem virzieniem Latvijas tautsaimniecības attīstībai, īpaši uzsverot teritoriālā 

potenciāla paaugstināšanu ekonomiskās aktivitātes atraisīšanu, īpaši mazo un vidējo 

uzņēmumu sektorā. NAP 2020 paredzēts, ka ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits no 67000 

2014.g. palielināsies līdz 90000 2030. gadā.  

LR Ekonomikas ministrijas 2013. g. informatīvais ziņojumus par darba tirgus vidēja un 

ilgtermiņa prognozēm  

(http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf) paredz, ka 

pieprasījums pēc augstāko izglītību ieguvušiem speciālistiem palielināsies no 303,0 tūkst. 

2012. g. līdz 441,6 tūkst. 2030. g. Savukārt pieprasījums pēc darbaspēka augstas 

kvalifikācijas nodarbinātā personāla grupā palielināsies: 

 2012 2015 2020 2025 2030 

A
u

g
st

a 
lī

m
eņ

a 
 

sp
ec

iā
li

st
i 

 

V
ad

īt
āj

i 
 

Administratīvie vadītāji un 

komercdirektori 

21,5  22,0  21,8  21,4  21,0  

Raţošanas un specializēto 

pakalpojumu jomas vadītāji 

23,0  25,3  28,5  31,6  34,9  

Viesmīlības, ēdināšanas, 

tirdzniecības un citu 

pakalpojumu jomas vadītāji 

7,9  8,8  10,0  11,1  12,3  

V
ec

āk
ie

  

sp
ec

iā
li

st
i Komercdarbības un 

pārvaldes (administrācijas) 

vecākie speciālisti 

36,0  37,9  39,7  41,4  43,2  

S
p

ec
iā

li
st

i 
 

Komercdarbības un 

pārvaldes (administrācijas) 

speciālisti 

64,0  66,4  68,0  69,1  70,5  

Šādā kontekstā īpašu nozīmi iegūst uzņēmējdarbības uzsākšanai sagatavotu  

speciālistu izglītošana SV atbilstošajās studiju programmās, kas paredz plānveidīgu, 

kvalitatīvu un vispusīgu cilvēkresursu sagatavošanu Latgales reģiona un Latvijas 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf
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tautsaimniecības attīstībai tādos virzienos kā tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība, 

mārketinga sektora vadība, komercpakalpojumu vadība, ārējo sakaru vadība.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Nr. Plānotie pasākumi Plānotais rezultāts Izpildes 

 termiņš 

1. Attīstīt akadēmiskā 

personāla zinātniski 

pētniecisko kapacitāti. 

- 3 publikācijas katram 

akadēmiskā personāla 

loceklim,  

- 3 monogrāfijas, 

- iesaiste 2 zinātniski 

pētnieciskajos projektos    

Līdz  2018.g. 

2. Angļu valodas 

pilnveidošana 

docētājiem, lai 

nodrošinātu 

pilnvērtīgu studiju 

īstenošanu angļu 

valodā. 

C1 vai C2 līmenis katram 

 docētājam 

Līdz  2015.g. 

3. Jaunu konkurētspējīgu 

SP attīstīšana 

sadarbībā ar ārzemju 

augstskolām un darba 

devējiem. 

 

1)sociālo zinātņu akadēmiskā 

bakalaura SP vadībzinātnē 

"Viesmīlības vadība", kas tiek 

veidota kā kopīgā studiju 

programma "Hospitality 

Management" ar Utena 

University of Applied Sciences 

(Lietuva); 

2) sociālo zinātņu akadēmiskā 

bakalaura programma 

vadībzinātnē "Tehnoloģiju un 

inovāciju vadība", kas tiek 

veidota kā kopīgā studiju 

programma "Technology and 

Innovation Management" ar 

Klaipeda University of Applied 

Social Sciences (Lietuva). 

 Studentu  

uzņemšana 

 tiek 

 plānota 

2014/.2015.tudiju 

st.gadā. 

4. Iesaiste Latgales 

reģiona 

 attīstības zinātniski 

 pētnieciskajos 

projektos. 

3 diplomdarbi, vismaz 1 

publikācija gadā, 

 praktisks ieguldījums novadu 

attīstības programmu ieviešanā 

Katru gadu 

5. Tālmācības studiju 

attīstība 

 e-vidē 

 

Sagatavoti mācību materiāli e-

vidē (Moodle) 

 studiju kursos akadēmiskām SP 

 „Vadības zinātne” angļu val. 

2015. sept. 

 

4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam 

4.1. Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu  pieejamību 

studiju programmu absolventiem 

Atbilstoši NVA pētījumam „Darba tirgus īstermiņa prognoze 2013. gada 1.pusgadam” 

komercpakalpojumu jomā, mārketinga jomā, tūrisma un viesmīlības nozarē ir izaugsmes 

potenciāls, darba tirgus prognoze paredz darbaspēka pieprasījuma kāpumu. SP attīstības plāns 
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paredz katru gadu aktualizēt SP saturu atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī iesaistīt 

potenciālos darba devējus studiju procesa realizēšanā. Atbilstoši Latgales reģiona stratēģijai 

2030 un novadu attīstības programmām viena no reģiona specializācijām ir tūrisms, kas 

liecina par darbaspēka pieaugošo pieprasījumu tūrisma jomā, ko nodrošina viena no SP 

„Uzņēmējdarbība” specializācijām. SV studiju programmu īstenošana angļu valodā paver šo 

SP absolventiem iespējas konkurētspējīgi darboties arī starpnacionālās firmās. 

 

4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti  

Apmēram 70% akadēmiskās studiju programmas „Vadības zinātne” absolventu iekārtojas 

darbā Latgales reģiona organizācijās un uzņēmumos. Gandrīz 100% nepilna laika studentu 

strādā vai paši ir darba devēji.  

Sadarbību ar darba devējiem nodrošina ne tikai regulāras tikšanās diskusijas, bet arī RA 

Konvents. RA Konvents ir nodibināts sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām un darbojas 

stratēģiskās attīstības, studiju programmas pilnveidošanas, zinātniskā potenciāla izmantošanas 

un citās jomās. Padomnieku konvents pulcējas reizi gadā. Konventā ietilpst astoņu Latgales 

novadu un pilsētu pašvaldību pārstāvji. Pašvaldību atbalsts un palīdzība tiek izmantota 

atkarībā no nepieciešamības un situācijas.  

Sadarbībai ar darba devējiem ir īpaši svarīga nozīme studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanā. Studiju programmas absolventu nodarbinātība ir viens no galvenajiem 

apliecinājumiem no darba devēju puses studiju programmas kvalitātei un studentu apgūtās 

izglītības atzīšanai.  

Reģionālās augstskolas statuss nodrošina to, ka saikne ar darba devējiem reģionā ir cieša un 

kontakti tuvi. Sadarbība notiek arī daţādu projektu izstrādē, iesaistoties nevalstiskās 

aktivitātēs un pasākumos, tāpēc var apgalvot, ka arī neoficiālā atgriezeniskā saikne pastāv un 

darba devēju viedoklis tiek ņemts vērā, plānojot studiju programmas attīstību un 

pilnveidošanu. 

Neskatoties uz veiktajām aptaujām un intervijām, ir noskaidrots, ka daudz efektīvākas un 

lietderīgākas ir viedokļu apmaiņas ar darba devējiem diskusijas, sarunas veidā. Diskusijām ir 

vadītājs un varētu teikt, ka tās ir organizētas kā fokusgrupas intervijas. Šādas sarunas ar darba 

devējiem parasti notiek vismaz reizi gadā – parasti vasaras sākumā, pirms bakalaura 

darbu/maģistra darbu aizstāvēšanas, jo šis periods ir nozīmīgs arī topošajiem programmas 

absolventiem saistībā ar darba meklējumiem. 

Darba devēji nemainīgi tiek lūgti novērtēt strādājošo programmas absolventu kvalifikāciju, 

zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī prognozēt, kāda virziena speciālisti, ar kādām prasmēm 

un iemaņām attiecīgajai organizācijai, iestādei būs nepieciešami tuvākā un tālākā nākotnē. 

Jautājumu loks, kas ik gadus tiek uzdots darba devējiem, aptver šādus tematus: 

1) Akadēmisko studiju programmu absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte un 

to atbilstība uzņēmuma, organizācijas, iestādes prasībām, to nepieciešamība 

praktiskajā darbā;  

2) Akadēmisko studiju programmu absolventu praktisko iemaņu un prasmju atbilstība 

darba devēju prasībām; 

3) Darba tirgus pieprasījums un tā prognoze pēc vadības speciālistiem attiecīgajās 

nozarēs; 

4) Studiju programmas perspektīvais novērtējums no darba devēju viedokļa. 

Apkopojot darba devēju viedokļus, var secināt: 

1) Bakalaura un maģistra studiju programmas absolventu teorētisko zināšanu apjoms 

un kvalitāte pilnībā apmierina darba devējus:  

- Absolventiem, kuri sāk strādāt uzņēmumos un organizācijās, ir labas zināšanas 

vadībā, ekonomikā, tirgzinībā, finansēs, grāmatvedībā un vadības psiholoģijā. 
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- Darba devēji atzīmē, ka studentiem/absolventiem ir laba „teorētiskā bāze” 

praktiskas darbības uzsākšanai, turklāt studenti/absolventi māk un spēj 

veiksmīgi pielietot teorētiskās zināšanas praksē. 

2) Bakalaura un maģistra studiju programmas absolventu praktiskās iemaņas un 

prasmes kopumā atbilst darba devēju prasībām. 

- Tomēr darba devēji, vērtējot studentu prasmes un iemaņas, norāda uz 

nepieciešamību attīstīt un pilnveidot studentu inovatīvo domāšanu, spēju radīt 

jaunus un inovatīvus produktus, izrādīt iniciatīvu;  

- Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar iepriekšējo studiju programmas pašnovērtējuma 

periodu, daba devēji ir ļoti apmierināti ar absolventu komunikatīvajām 

iemaņām, prasmi strādāt komandā, svešvalodu zināšanām u.c. 

3) Latgales reģiona darba devēji norāda, ka tuvākajā laikā pieprasījums pēc vadības 

speciālistiem nemazināsies. Turklāt bakalaura izglītība vadībzinātnē un/vai 

maģistra izglītība vadībzinātnē ir nepieciešama daudziem speciālistiem, kuri strādā 

valsts iestādēs un organizācijās, arī uzņēmumos un kuriem nepieciešama papildus 

kvalifikācija.  

4) Studiju programmas perspektīvais novērtējums no darba devēju viedokļa. Darba 

devēji pozitīvi vērtē bakalaura/maģistra studiju programmu un prognozē, ka 

perspektīvā, attīstot un pilnveidojot studiju programmu, pievēršot vēl lielāku 

vērību studentu praksēm, teorētisko zināšanu praktiskās pielietojamības apgūšanai, 

studiju programmu absolventiem ir visas iespējas aktīvi iesaistīties darba tirgū.  

Kopumā aptauju dati liecina, ka RA Ekonomikas un vadības fakultāti absolvējušie bakalauri 

un maģistri ir konkurētspējīgi Latvijas darba tirgū. Daudzi RA Ekonomikas un vadības 

fakultātes akadēmisko studiju programmu absolventi strādā valsts pārvaldes sistēmā (VID, 

Muita, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija u.c.). 70% no tiem strādā Latgalē (ap 25 % - 

vadošajos amatos). 90% Ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programmas absolventu 

sekmīgi turpina akadēmisko izglītību maģistratūrā gan RA, gan citās Latvijas augstskolās. 

5. Studiju virziena SVID analīze 

Stiprās puses 

-unikāla programma 

„Uzņēmējdarbība”, kas ietver 

specializācijas virzienus: tūrisms, 

komercpakalpojumu vadība, ārējie 

sakari, mārketings; 

-SP nozīmīgas reģiona attīstībā; 

-SP tiek īstenotas angļu valodā; 

-sadarbībā ar Wormas universitāti 

duālo diplomu iespējas akad. SP 

„Vad. Zinātne”; 

-docējamo kursu pasniegšanas 

metodikas nepārtraukta pilnveidošana; 

-atsevišķu studiju kursu īstenošana 

angļu valodā; 

-iesaiste Frontex (metod. līmeņa 

paaugst.); 

-iesaiste Tempus projektos; 

-40 % docētāju Dr.zin. grāds; 

-labi nodrošināta informatīvā bāze 

(bibliotēka, pieeja datu bāzēm, 

Internet iespējas); 

Vājās puses 

-docētāju nepietiekamas angļu valodas 

zināšanas;  

-studentiem nav rotācijas iespēju (budţetā 

studējošajiem); 

-netiek piedāvātas e-studijas un 

tālmācības studijas; 

-vāja IT sistēma; 

-augsta maksa par dienesta viesnīcu; 

-nav doktora studiju programmu; 

-studentu skaita samazināšanās nepilna 

laika studijās; 

-nepietiekama augstskolas atpazīstamība; 

-atšķirīgs studentu zināšanu, kompetenču 

līmenis, iestājoties augstskolā; 

-vāja absolventu aktivitāte SV 

izvērtēšanā. 
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-sadarbība ar ārvalstu augstskolām un 

uzņēmumiem (studentu prakse, 

semināri, konferences, kopprojekti 

u.c.); 

-sadarbība ar novadu pašvaldībām 

(studentu iesaiste novadu attīstības 

programmu īstenošanā, piem., tūrisms 

Dagdas novadā); 

-sadarbība ar darba devējiem un 

absolventiem; 

-zināšanas un pieredze jaunu 

programmu veidošanai un  attīstībai; 

-kvalitatīvs pašnovērtējuma ziņojums, 

kā rezultātā tiek iegūts maksimālais 

akreditācijas termiņš; 

-materiāltehniskā bāze un 

cilvēkresursi atbilstoši sociālo zinātņu 

virzienam; 

-augsts personāla attīstības līmenis; 

-docētājiem profesionālā pieredze 

docējamos kursos (strādā  nozarē 

vadošos amatos);  

-studiju programmu pēctecība;  

-sadarbība ar citām augstākās 

izglītības iestādēm un iespēja izmantot 

to materiāltehnisko bāzi. 

 

Iespējas 

-jaunu studiju programmu attīstība 

sadarbībā ar ārzemju augstskolām; 

-attīstīt e-studijas un tālmācības 

studijas; 

-SP pilnveidošana, izmantojot 

sadarbības iespējas ar darba devējiem; 

-sadarbībā ar darba devējiem attīstīt 

1.līmeņa studiju programmas, kuras ir 

pakārtotas 2.līmeņa SP; 

-absolventu lomas palielināšana  

 

 

 

 

 

Draudi 

-studentu skaita samazināšanās 

demogrāfisko procesu rezultātā; 

-1.līmeņa SP attīstība koledţās; 

-stratēģiskās plānošanas trūkums valsts 

līmenī jeb valsts līmenī trūkst skaidru 

prognoţu par speciālistu pieprasījumu 

vidējā termiņā un ilgtermiņā;  

-Sociālo zinātņu lomas mazināšanās 

sabiedrībā;  

-augstākās izglītības prestiţa 

mazināšanās;  

-budţeta vietu skaita samazināšanās 

sociālajās zinātnēs 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

RA jau 2005.g. ir izstrādāta atbilstoši ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīniju 

kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām un sekmīgi darbojas studiju 

kvalitātes vadības un novērtēšanas sistēma, sk. tiešsaistē 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_siste

ma_RA.pdf. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RA darbības jomas, kā arī 
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struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RA studiju politiku, SP atbilstību 

Augstskolu likumam, MK noteikumiem un citiem normatīviem un informatīviem 

dokumentiem. RA studiju kvalitātes mērķis ir nodrošināt RA resursu (akadēmiskā personāla, 

infrastruktūras, finanšu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t.sk. 

mūţizglītības īstenošanu. Katram studiju gadam tiek apstiprināti aktuālie pasākumi studiju 

kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un vadībā RA. 

RA mācībspēki ir piedalījušies arī citu augstskolu SP iekšējā izvērtēšanā sniedzot atsauksmes 

par SP: asoc.prof. I. Mietule, prof. I.Silineviča, asoc.prof. I.Arbidāne daţādos periodos ir 

sniegušas vērtējumus par citu AII programmām (Latvijas Universitāte, Baltijas Starptautiskā 

akadēmija, Jēkabpils Agrobiznesa Koledţa, Juridiskā koledţa, u.c.). Divi akadēmiskā 

personāla locekļi ir Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Praktiski visi docētāji kā viesdocētāji 

ir viesojušies daţādās ārzemju augstskolās, ar kurām noslēgts sadarbības līgums, sk. 

tiešsaistē:  http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=301&p3=30102.  

Studiju virziena „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

PĀRVALDĪBA” iekšējās kvalitātes nodrošināšana sistēma balstās uz RA 2005. gadā 

izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu”. Galvenie studiju virziena iekšējās kvalitātes 

aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānošanas dokumentiem un RA darbības un attīstības 

stratēģiju (izvērtējumu sk. Pašnovērtējuma 5.lpp.) 

2. Koleģiāla, saskaņota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta SV pārvaldība  

3. Sadarbība ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem SV darbības un 

attīstības izvērtējumā  

4. SV atbilstošo studiju programmu kvalitāte  

5. SV atpazīstamības veicināšana Latvijā un ārzemēs 

SV pārvaldību nodrošina „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

PĀRVALDĪBA” studiju virzienu padome, kurā ietilpst: studiju programmu direktore prof. 

Irēna Silineviča, studiju programmas specializācijas direktore asociētā profesore Karīne 

Laganovska,  Uzņēmējdarbības vadības katedras izglītības darba speciāliste- lietvede, lektore 

Daina Znotiņa, Ekonomikas un Vadības fakultātes Ārējo sakaru koordinatore Viktorija 

Pokule, darba devēju pārstāvji Rēzeknes pašvaldības SIA „Austrumu koncertzāle” valdes 

locekle Diāna Zirniņa, SIA „Projektēšanas biroja Austrumi” valdes priekšsēdētājs Ivo 

Dembovskis, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura SP „Uzņēmējdarbība” 

studente Gita Nagle.  

Galvenās SV padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt studiju 

virziena atbilstību RA darbības un attīstības stratēģijai, saskaņotību ar vadošajiem Latvijas un 

Latgales reģiona plānošanas dokumentiem, izskatīt studiju virziena un tam atbilstošo studiju 

programmu pašnovērtējuma ziņojumus, ierosināt būtiskas izmaiņas virzienam atbilstošajās 

studiju programmās.  

SV īstenošanas atgriezeniskā saikne tiek nodrošināta, aptaujājot virzienam atbilstošajās 

studiju programmās studējošos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem studiju 

virziena īstenošanas jautājumiem. Studējošo un darba devēju anketas reglamentētas ar RA 

Studiju padomes lēmumu par studiju programmu pašnovērtējuma sagatavošanas kārtību. 

Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to rezultāti tiek izskatīti 

struktūrvienībās un ņemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 

tālāko pilnveidošanu. SV atbilstošo studiju programmu kvalitātes principiem un starptautiskās 

atpazīstamības nodrošināšanu sk. turpmāk.  

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=301&p3=30102
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SV īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un 

pilnveidota. Pašlaik izmantojamajās auditorijas aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm un tehnisko 

aprīkojumu, t.s. video aparatūru, kas ļauj docētājiem lekcijās izmantot tiešsaistes materiālus, 

studējošajiem prezentēt savus pētījumus. 

SV realizēšanai tiek izmantotas auditorijas ar portatīvajiem vai stacionārajiem datoriem, un 

projekcijas aparātiem. EVF ir speciāli aprīkota IT laboratorija ar 24 darba vietām, tā ir 

pieejama studentiem patstāvīgo pētījumu veikšanai 5-6 dienas nedēļā. EVF telpās un studentu 

dienesta viesnīcā ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Studiju process tiek organizēts arī 

IT centrā ar platību 934 m
2
, no kuriem – 250m

2
 ir datorzāles. ITC ir moderni aprīkotas telpas, 

kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.  

Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un 

rada pozitīvu studiju vidi (t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājuma pieejamība svešvalodās). 

Bibliotēkas kopējais krājums ir 65 000 informācijas vienību. Gada laikā bibliotēkas fonds 

papildinās vidēji ar 2000 jaunu dokumentu. Informāciju par katra mēneša jaunieguvumiem 

var atrast RA mājas lapā Internetā vai aplūkojot jauno grāmatu un periodisko izdevumu 

stendus bibliotēkā. Uz šo brīdi bibliotēkā ir notikusi pilna bibliotēkas darba procesu 

automatizācija:  izveidota vienota elektroniska bibliotēkas krājumu datu bāze, vienota lasītāju 

datu bāze, automatizēts grāmatu izsniegšanas, saņemšanas process, ir iespēja lietotājam 

attālināti piekļūt savam izsniegumu kontam, lūgt pagarinājumu, kā arī virtuāli rezervēt 

izdevumus. Ir izveidota un tiek papildināta RA docētāju darbu datu bāze. RA bibliotēka 

turpina darboties Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijā, kā arī Latvijas augstskolu un 

speciālo bibliotēku kopkatalogā.  

Lasītavās lietotājiem tiešsaistē ir pieejami laikraksti “Dienas Bizness”, “Latvijas Vēstnesis” 

(arī arhīva materiāli) un ţurnāls „Kapitāls”, Letonikas un iFinanses datu bāzes, kā arī LR 

normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāze NAIS. Bibliotēka abonē Oxford University Press, 

Science datu bāzes, kuras ir pieejamas no visiem augstskolas datoriem.  

RA EVF fakultātes nodrošinājums ar grāmatām: 

• Ekonomika. Ekonomikas zinātnes – 7026 eksemplāri; 

• Tiesības. Juridiskās zinātnes – 3130 eksemplāri; 

• Sabiedriskās zinātnes – 18513 eksemplāri; 

• Uzņēmumu vadīšana. Menedţments – 5062 eksemplāri; 

• Datorzinātne – 2419 eksemplāri. 

 

 

 

 

 

 

Studiju virzienam „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

PĀRVALDĪBA” pieejamie finanšu resursi:  

Ieņēmumu veids 2012.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 069 42 

Studiju maksas ieņēmumi  76 060 29 

ERASMUS LLP projekts 35 413 13 

ES struktūrfondu finansējums 41 604 16 

KOPĀ 262 146 100 

 

8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 
Sadarbība ar citām Latvijas augstskolām, kurās tiek īstenotas līdzīgas studiju programmas 

akadēmiskai studiju programmai „Vadības zinātne”, notiek zinātniskajā sfērā – doktorantu 
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darbu vadīšana, dalība un zinātnisko pētījumu rezultātu prezentācija semināros, 

starptautiskajās konferencēs, studentu un docētāju zinātniskajās konferencēs (LU, LLU, VA, 

DU ), kopprojekti, kā arī akadēmiskajā sfērā - dalība bakalaura darbu (LLU)  un maģistra 

darbu pārbaudījumu (LU) komisijā, promocijas padomē (DU), bakalauru darbu vadīšanā, 

docētāju mobilitātē. 

Ekonomikas un vadības fakultāte ir noslēgusi savstarpējās sadarbības līgumus ar virkni 

ārvalstu augstskolu par studentu un pasniedzēju apmaiņu akadēmiskās studiju programmās. 

Tās ir universitātes Skandināvijas valstīs (Somija, Zviedrija), Vidusjūras reģiona valstīs 

(Portugāle, Itālija, Grieķija) un Rietumeiropā (Vācija, Beļģija, Francija, Lielbritānija), 

Centrāleiropā (Čehija, Slovākija, Polija, Bulgārija, Rumānija). Sadarbība galvenokārt notiek 

LLP Erasmus programmas ietvaros. Bet arī ārpus šīs programmas ir noslēgti bilaterālie 

sadarbības līgumi ar universitātēm Armēnijā, Gruzijā, Baltkrievijā – kopumā vairāk nekā 72 

partneraugstskolas un 20 partneruzņēmumi visās Eiropas Savienības un trešās pasaules 

valstīs.  

9. Studiju programmu uzskaitījums 

SV „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA” 

atbilst trīs studiju programmas: 
SP nosaukums KP Studiju veids Iegūstamais grāds Iegūstamā 

kvalifikācija 

Akadēmiskā maģistra  

 studiju programma 

  VADĪBAS ZINĀTNE  
(kods 45345) 

80 KP pilna laika klātienes 

studijas valsts 

valodā un angļu 

valodā 

Sociālo zinātņu 

maģistra 

akadēmiskais  

grāds vadības 

zinātnē 

 

Akadēmiskā bakalaura  

 studiju programma 

 VADĪBAS ZINĀTNE 

(kods 43345) 

120 KP pilna un nepilna 

laika klātienes 

studijas valsts 

valodā un 

 angļu valodā 

Sociālo zinātņu 

bakalaura 

akadēmiskais  

grāds vadības 

zinātnē 

 

Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura 

 studiju programma 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
(kods 42345) 

160 KP pilna un nepilna 

laika klātienes 

studijas valsts 

valodā un angļu 

valodā 

Sociālo zinātņu 

bakalaura 

akadēmiskais  

grāds vadības 

zinātnē 

Uzņēmuma 

 un iestādes 

 vadītājs 

10. Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

Studiju virziena mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, sk. tiešsaistē 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-

2015._gadam.pdf, kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus gan 

reģiona, gan valsts darba tirgum, pilnveidot SP atbilstoši darba tirgus prasībām, attīstot 

starpdisciplināras un internacionālas studijas, attīstīt mūţizglītības sistēmu, kā arī Latgales 

ekonomikas mijiedarbību starptautiskajā kontekstā.”RA darbības un attīstības stratēģijas 

2009. – 2015.” vīzija paredz, ka RA periodā līdz 2015.gadam kļūs par integrētajās inženieru, 

sociālajās un humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā 

starptautiski konkurētspējīgu Latgales Universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū 

pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai 

sabiedrības attīstībai. 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

Akadēmisko bakalaura SP „Vadības zinātne” realizē 30 docētāji, no tiem 27 RA vēlētie. 11 - 

pārstāv EVF Uzņēmējdarbības vadības katedru, 8- EVF Finanšu vadības katedru, 2- IF 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf
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datorzinātņu un matemātikas katedru, 4- HJF  humanitāro zinātņu izglītības tematisko jomu, 4 

– IDF Izglītības un metodiku katedru. 27% doktori, 33% doktoranti; 66% lektori. 

Akadēmisko maģistra SP „Vadības zinātne” realizē 16 docētāji, no tiem 14 (88%) RA 

vēlētie. 8 - pārstāv  EVF Uzņēmējdarbības vadības katedru, 6- EVF Finanšu vadības katedru, 

1 – IDF Izglītības un metodiku katedru, 1- REGI.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

“Uzņēmējdarbība” realizē 45 docētāji, no tiem RA vēlētie – 90%, pārstāv: EVF 

Uzņēmējdarbības vadības katedru un Finanšu vadības katedru, IF Datorzinātņu un 

matemātikas katedru un Dabas un inţenierzinātņu katedru, HJF  Humanitāro zinātņu izglītības 

tematisko jomu un Tiesību zinātņu tematisko jomu, IDF Izglītības un metodiku katedru. 24% 

doktori, 27 % doktoranti (skat.1.pielikumu). 

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un 

tā ietekme uz studiju darbu 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbs saistīts ar docētajiem studiju kursiem. 

Sadarbībā ar Latgales Reģionālo attīstības aģentūru, Latgales pašvaldībām un darba devējiem  

Ekonomikas un Vadības fakultātē (turpmāk- EVF) zinātniski pētnieciskā darba virzieni ir:   

 “Latgales reģiona  ekonomiskās un sociālās attīstības problēmas un to risinājumi” 

(prof.I.Silineviča, prof.O.Uţga-Rebrovs, doc.L.Litavniece, asoc.prof.I. Arbidāne,  

lekt.D.Znotiņa, lekt.M.Krūze,  lekt.Ē.Višķers), 

 “Inovācijas  un to ietekmējošie faktori”(prof. I.Silineviča, doc.V.Ņikitina, lekt.M.Krūze,),   

  „Finanšu resursu piesaiste, analīze un vadīšana”(doc.I.Arbidāne, lekt.I.Kotāne ), 

 “Tūrisma attīstības iespējas Latgales reģionā” (prof.I.Silineviča, doc.I.Silicka, 

doc.I.Graudiņa, lekt.I.Dembovska), 

SV realizēšanā iesaistītie 7 docētāji īstenoja ESF projektu “Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloģisko un sociālekonomisko aspektu izpēte Latgales reģionā” (turpmāk- 

TILRA), kas ir devušas docētājiem iespēju padziļināt savas teorētiskās zināšanas, piedāvāt 

studējošajiem novatoru skatījumu uz Latgales reģionu un reģionālistikas attīstības iespējām.  

RA Uzņēmējdarbības vadības katedras (turpmāk - UVK), RA Reģionālistikas institūta 

(turpmāk - REGI) docētāju zinātniskais potenciāls ir augsts: katru gadu docētāji sagatavo 

publikācijas, kas ir pieejamas starptautiskajās datubāzēs (EBSCO, Index Copernicus u.c.), kā 

arī starptautisku konferenču krājumos, regulāri piedalās starptautiskajās konferencēs un 

zinātniskajos semināros. Akadēmiskā personāla publikācijas skat.: 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=4&p2=420. 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

(skat.2.pielikumu) 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

Nr. p. 

k. 

Struktūrvie

nības 

nosaukums 

Iesaistītas 

personāls 

Uzdevums studiju 

virzienā 

Studiju 

programma 

1.  Ekonomikas 

un vadības 

fakultātes 

Uzņēmējdar

bības 

vadības 

katedra  

Prof.I.Silineviča, 

Prof.O.Uţga-

Rebrovs, 

Doc.L.Litavniece, 

doc.I.Graudiņa, 

lekt.Ē.Višķers, 

lekt.V.Ņikitina, 

lekt.D.Znotiņa, 

Studiju kursu 

nodrošināšana   

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne”, MSP 

“Vadības zinātne” 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=4&p2=420
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lekt.I.Dembovska, 

lekt.I.Paramonova, 

lekt.L.Amantova-

Salmane, 

lekt.I.Silicka, 

lekt.E.Purviņš, 

lekt.M.Krūze, 

lekt.V.Deksne, 

G.A.Paeglis 

2.  Ekonomikas 

un vadības 

fakultātes 

Finanšu 

vadības 

katedra  

Prof.R.Liepiņa, 

Asoc.prof. 

I.Mietule, 

Asoc.prof. 

I.Arbidāne, 

Doc.A.Pelšs, 

doc.A.Puzule, 

lekt.I.Beinaroviča- 

Litvinova, 

Lekt.A.Čerpinska, 

lekt.E.Ulnicāns, 

lekt.Ē.Ţubule, 

lekt.I.Kotāne,  

Studiju kursu 

nodrošināšana   

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne”, MSP 

“Vadības zinātne” 

3.  Inţenieru 

fakultātes  

Datorzinātņu 

un 

matemātikas 

katedra  

Doc.I.Kangro, 

lekt.A.Zorins, 

lekt.M.Kijaško 

Studiju kursu 

nodrošināšana   

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne” 

4.  Inţenieru 

fakultātes  

Dabas un 

inţenier-

zinātņu 

katedra  

Lekt.I.Jurčs, 

doc.S.Eţmale 

Studiju kursu 

nodrošināšana   

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne”, MSP 

“Vadības zinātne” 

5.  Humanitāro 

un juridisko 

zinātņu 

fakultātes 

Humanitāro 

zinātņu 

katedra  

Lekt.S.Laizāne, 

lekt.V.Korkla,  

Studiju kursu 

nodrošināšana   

SP 

“Uzņēmējdarbība”,   

6.  Humanitāro 

un juridisko 

zinātņu 

fakultātes 

Tiesību 

zinātņu 

katedra  

Doc.G.Makarova, 

lekt.A.Kuzminska  

Studiju kursu 

nodrošināšana   

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne”, 

7.  Izglītības un 

dizaina 

fakultātes 

Izglītības un 

metodiku 

katedra  

Asoc.prof. 

K.Laganovska, 

doc.M.Opincāne, 

Doc.I.Rimšāne, 

lekt.V.Pokule, 

lekt.Ē.Kalvāns, 

Studiju kursu 

nodrošināšana   

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne” 
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doc.A.Kaupuţs, 

lekt.S.Iļjina, 

lekt.E.Strode, 

lekt.V.Prikule, 

G.Morzano, 

V.Pleiksne-Gutāne  

8.  Bibliotēka  Nodrošinājums 

ar mācību un 

metodisko 

literatūru 

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne”, MSP 

“Vadības zinātne” 

9.  Ārējo sakaru 

daļa 

 Studentu studiju 

un prakšu 

nodrošināšana 

ārzemju  

sadarbības 

augstskolās. 

Starptautisko 

semināru un 

konferenču 

dalības iespēju 

nodrošināšana. 

Docētāju un 

studentu 

apmaiņas 

programmu 

īstenošana. 

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne”, MSP 

“Vadības zinātne” 

10.  Sabiedrisko 

 attiecību 

nodaļa 

 Studiju 

programmu 

popularizēšana 

SP 

“Uzņēmējdarbība”,  

BSP “Vadības 

zinātne”, MSP 

“Vadības zinātne” 

11.  Ēdināšanas 

uzņēmēj-

darbības 

mācību 

laboratorija 

I.Silicka Studiju kursu 

īstenošana 

SP „ 

Uzņēmējdarbība” 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

Studiju virziena ietvaros nodarbināti 16 brīvprātīgie kā fiziskās personas bezatlīdzības darbā, 

sniedzot ēdināšanas servisa pakalpojumus RA, neiesaistoties darba tiesiskajās attiecībās. 

Brīvprātīgie nodarbinātie ir SP „Uzņēmējdarbība” Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācijas 

3. kursa studenti: J.Circene, D.Deksne, A.Kozlova, L.Madţuls, L.Muravska, A.Silicka, 

T.Tolopilo, J.Volante un  1. kursa studenti: J.Ozoliņa, Ē.Ribaka, A.Rubleva, D.Antonāne, 

K.Grebeţa, E.Gudrīte, E.Kozlova, L.Apšeniece. 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālām organizācijām 

Sadarbībai ar darba devējiem ir īpaši svarīga nozīme SP kvalitātes nodrošināšanā. SP 

absolventu nodarbinātība ir viens no galvenajiem apliecinājumiem no darba devēju puses SP 

kvalitātei un studentu apgūtās izglītības atzīšanai.  

Reģionālās augstskolas statuss nodrošina to, ka saikne ar darba devējiem reģionā ir cieša un 

kontakti tuvi. Sadarbība notiek arī daţādu projektu izstrādē, iesaistoties nevalstiskās 
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aktivitātēs un pasākumos, tāpēc var apgalvot, ka arī neoficiālā atgriezeniskā saikne pastāv un 

darba devēju viedoklis tiek ņemts vērā, plānojot studiju programmas attīstību un 

pilnveidošanu. 

Salīdzinoši efektīva ir viedokļu apmaiņa ar darba devējiem diskusijas, sarunas veidā. 

Diskusijām ir vadītājs un varētu teikt, ka tās ir organizētas kā fokusgrupas intervijas. Šādas 

sarunas ar darba devējiem parasti notiek vismaz reizi gadā – parasti vasaras sākumā, pirms 

bakalaura darbu/maģistra darbu aizstāvēšanas, jo šis periods ir nozīmīgs arī topošajiem 

programmas absolventiem saistībā ar darba meklējumiem. 

Darba devēji tiek aicināti novērtēt strādājošo SP absolventu kvalifikāciju, zināšanas, prasmes 

un iemaņas, kā arī prognozēt, kāda virziena speciālisti, ar kādām prasmēm un iemaņām 

attiecīgajai organizācijai, iestādei būs nepieciešami tuvākā un tālākā nākotnē. Jautājumu loks, 

kas ik gadus tiek uzdots darba devējiem, aptver šādus tematus: 

1) SP absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte un to atbilstība uzņēmuma, 

organizācijas, iestādes prasībām, to nepieciešamība praktiskajā darbā;  

2) SP absolventu praktisko iemaņu un prasmju atbilstība darba devēju prasībām; 

3) Darba tirgus pieprasījums un tā prognoze pēc uzņēmējdarbības vadības speciālistiem 

attiecīgajās nozarēs; 

4) SP perspektīvais novērtējums no darba devēju viedokļa. 

Apkopojot darba devēju viedokļus, var secināt: 

1) SP absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte apmierina darba devējus:  

absolventiem, kuri sāk strādāt uzņēmumos, ir labas zināšanas vadībā, ekonomikā, 

tirgzinībā, finansēs, grāmatvedībā un vadības psiholoģijā; 

2) absolventiem ir laba „teorētiskā bāze” praktiskas darbības uzsākšanai, turklāt 

absolventi māk un spēj veiksmīgi pielietot teorētiskās zināšanas praksē. 

3) SP absolventu praktiskās iemaņas un prasmes kopumā atbilst darba devēju prasībām. 

Tiek norādīts uz nepieciešamību attīstīt un pilnveidot studentu inovatīvo domāšanu, 

spēju radīt jaunus un inovatīvus produktus, izrādīt iniciatīvu. Salīdzinot ar iepriekšējo 

SP pašnovērtējuma periodu  absolventu komunikatīvās iemaņas, prasme strādāt 

komandā, svešvalodu zināšanas ir augstākas. 

4) Latgales reģiona darba devēji norāda, ka tuvākajā laikā pieprasījums pēc 

uzņēmējdarbības vadības speciālistiem nemazināsies. Turklāt tāda veida izglītība ir 

nepieciešama daudziem speciālistiem, kuri strādā valsts iestādēs, organizācijās,  

uzņēmumos un kuriem nepieciešama papildus kvalifikācija.  

5) Darba devēji pozitīvi vērtē SP un prognozē, ka perspektīvā, pilnveidojot SP, pievēršot 

vēl lielāku vērību teorētisko zināšanu praktiskās pielietojamības apgūšanai, SP 

absolventiem ir visas iespējas aktīvi iesaistīties darba tirgū.  

Kopumā aptauju dati liecina, ka EVF absolventi ir konkurētspējīgi Latvijas darba 

tirgū. Daudzi SP absolventi strādā valsts pārvaldes sistēmā (VID, Muita, Labklājības 

ministrija, Iekšlietu ministrija u.c.). 70% no tiem strādā Latgalē (ap 25 % - vadošajos amatos). 

90% SP absolventu sekmīgi turpina akadēmisko izglītību maģistratūrā gan RA, gan citās 

Latvijas augstskolās. 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledţām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas  

No Uzņēmējdarbība, vadībzinātne Sadarbības veids 

1. Fachhochschule des bfi Wien GmbH, Austria mobilitāte, lekc. las. 

2. Technical University of Gabrovo, Bulgaria mobilitāte 

3. University College Gent, Belgium mobilitāte, projekts 

4. VIVES (bijušais KATHO), Belgium mobilitāte 

5. University of Russe, Bulgaria mobilitāte, lekc. las 

6. College of Economics and Management, Czech mobilitāte 
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Republic 

7. VIA University College, Denmark mobilitāte 

8. Tallinn University of Applied Sciences, Estonia mobilitāte 

9. University de la Rochelle, France mobilitāte 

10. ESA 3-Etudes Superieures Appliquees aux 

Affaires, France 

mobilitāte 

11. Tallinn University of Technology, Estonia mobilitāte 

12. University of Tartu, Estonia mobilitāte 

13. Universita di Bologna, Italy mobilitāte 

14. Seconda Universita degli Studi di Napoli, Italy mobilitāte 

15. International School of Law, Lithuania mobilitāte 

16. Utena University of Applied Science, Lithuania mobilitāte, lekc. las.,projekts 

17. Klaipeda University, Lithuania mobilitāte 

18. College of Social Science, Klaipeda, Lithuania mobilitāte, lekc. las.,projekts 

19. Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania mobilitāte, lekc. las. 

20. Coventry University, UK mobilitāte 

21. National Defence University, Warsaw, Poland  mobilitāte, lekc. las.,projekts 

22. Wysza szkola humanityczno – Ekonomiczna w 

Lodzi, Poland 

projekts 

23. Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy, Poland mobilitāte 

24. Giedroyc College of Communication and Media in 

Warsaw, Poland 

mobilitāte 

25. The Angelus Silesius State School of Higher 

Education in Walbrzych, Poland 

mobilitāte 

26. Skarbek University, Poland mobilitāte 

27. The Josef Pilsudski University of Physical 

education in Warsaw, Poland 

mobilitāte, lekc. las. 

28. Radom Academy of Economics, Poland mobilitāte 

29. School of Economics and Computer Science in 

Cracow, Poland  

mobilitāte 

30. Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal mobilitāte 

31.  Instituto Politecnico da Guarda, Portugal mobilitāte 

32. Instituto Politecnico de Braganca, Portugal projekts 

33. Instituto Superior de Novas Profissoes, Portugal mobilitāte 

34. Universidade Lusofona de Humanidades e 

Technologias, Portugal 

mobilitāte 

35. Universitatea de Vest Timisoara, Romania mobilitāte, lekc. las. 

36. Slovak university of Agriculture in Nitra, Slovakia mobilitāte 

37. University of Economics in Bratislava, Slovakia mobilitāte, lekc. las. 

38. Bratislava Vysoka Skola Prava, Slovakia mobilitāte 

39. Laurea University of Applied Science, Finland mobilitāte, lekc. las. 

40. Kymenlaakson University of Apllied Sciences, 

Finland 

mobilitāte 

41. Centro superior de hoteleria y turismo Valencia, 

Spain 

mobilitāte 

42. Mugla University, Turkey mobilitāte 

43. Akdeniz University, Trurkey mobilitāte 

44. Yasar University, Turkey mobilitāte 

45. Ganziatep University, Turkey mobilitāte 

46. Suleyman Demirel University, Turkey mobilitāte, lekc. las. 

47. Budapest Tech, Hungary mobilitāte 

48. Fachhochschule Worms, Germany mobilitāte, lekc. las.,projekts 
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49. Jade Hochschule mobilitāte, lekc. las.,projekts 

50. Hochschule Harz, Germany mobilitāte, lekc. las 

51. THEI of Thessaloniki, Greece mobilitāte,lekc. las.,projekrs 

52. Aquis Arina Sand Hotel, Greece mobilitāte 

53. Mitsis Laguna Resort and Spa, Greece mobilitāte 

54. Grecotel, Greece mobilitāte 

55. Iberostar Odysseus, Greece mobilitāte 

56. Minos Palace S.A., Greece mobilitāte 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

norādot apmaiņas programmu un valsti 2012./2013.st.g. 
 

 Izbraucošie studenti  
 

Vārds, 

uzvārds 

Kurss, studiju 

programma 

Augstskola, 

valsts 
Prog-

ramma 

Studiju ilgums 

(semestri) 

STUDIJAS 

Lauris 

Madţuls 

2.kurss Studiju 

programma 

"Uzņēmējdarbība" 

(Tūrisma uzņēmuma 

vadītāja specializācija) 

LAUREA 

university of 

applied sciences, 

Laurea lietišķo 

zinātņu 

universitāte, 

Somija 

LLP 

Erasmus 

2 semestri 

9, 25 mēneši 

(27.08.2012.-

30.05.2013.) 

 

Aģija 

Meņģe 

2.kurss Akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma "Vadības 

zinātne" 

Hochschule Harz, 

Harz Augstskola, 

Vācija  

LLP 

Erasmus 

1 semestris 

4,75 mēneši 

(10.09.2012.-

31.01.2013.) 

Ilze 

Puisāne 

2.kurss Studiju 

programma 

"Uzņēmējdarbība" 

(Komercpakalpojumu 

vadītāja specializācija)  

Vysoka skola 

ekonomie a 

managementu 

(University of 

Economics and 

Management)  

Ekonomikas un 

vadības 

universitāte, 

Čehija 

LLP 

Erasmus 

2 semestri 

7 mēneši 

(26.09.2012.-

30.04.2013.) 

 

Jūlija 

Volonte 

2. kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija – 

Tūrisma uzņēmuma 

vadītājs) 

Hochschule Harz, 

Harz Augstskola, 

Vācija 

LLP 

Erasmus 

1 semestris 

4,75 mēneši 

(01.03.2013.-

19.07.2013.) 

Juris 

Ribnikovs 

3. kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija – 

Mārketinga sektora 

vadītājs) 

Hochschule Harz, 

Harz Augstskola, 

Vācija 

LLP 

Erasmus 

 

 

1 semestris 

4,75 mēneši 

(01.03.2013.-

19.07.2013.) 

PRAKSE Mēneši  
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Oskars 

Bricis 

1.kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija Ārējo 

sakaru 

struktūrvienības 

vadītājs) 

ARISTOTELES 

RESORT 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Jūlija 

Volonte 

1.kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija 

Tūrisma uzņēmuma 

vadītājs) 

IBEROSTAR, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Jolanta 

Circene 

1.kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija 

Tūrisma uzņēmuma 

vadītājs) 

IBEROSTAR, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Līga 

Damba 

2.kurss, Studiju 

programma 

"Uzņēmējdarbība" 

(Komercpakalpojumu 

vadība) 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Liena 

Jermacāne 

2.kurss, Studiju 

programma 

"Uzņēmējdarbība" 

(Mārketinga sektora 

vadītāja specializācija) 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Elza Jurāne 1.kurss, Studiju 

programma 

"Uzņēmējdarbība" 

(Mārketinga sektora 

vadītāja specializācija) 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Oļģerts 

Indričāns 

1.kurss Akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma "Vadības 

zinātne" 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Tatjana 

Tolopilo 

1.kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija 

Tūrisma uzņēmuma 

vadītājs) 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Edgars 

Provejs 

1. kurss, Studiju 

programma 

“Uzņēmējdarbība” 

(Marketinga sektora 

vadītāja 

specializācija) 

ARISTOTELES 

RESORT 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 
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Guna 

Meţule 

2.kurss, Studiju 

programma 

"Uzņēmējdarbība" 

(Mārketinga sektora 

vadītāja specializācija) 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Simona 

Skabe 

1.kurss, Studiju 

programma 

"Uzņēmējdarbība" 

(Komercpakalpojumu 

vadība) 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Inga 

Meikšāne 

2.kurss, Studiju 

programma 

“Uzņēmējdarbība” 

(Marketinga sektora 

vadītāja 

specializācija) 

ARISTOTELES 

RESORT 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Karīna 

Skabs 

1.kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija 

Tūrisma uzņēmuma 

vadītājs) 

GRECOTEL, 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Mudrovs 

Edgars 

2. kurss, Studiju 

programma 

“Uzņēmējdarbība” 

(Marketinga sektora 

vadītāja 

specializācija) 

Simon Mamo 

Real Estate 

Malta 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(01.07.2012.-

30.09.2012.) 

Jānis 

Kiseļevskis 

2. kurss, Studiju 

programma 

“Uzņēmējdarbība” 

(specializācija 

Komercpakalpojumu 

vadītājs) 

ARISTOTELES 

RESORT 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

5 mēneši 

(01.05.2013.-

30.09.2013.) 

Angelīna 

Smirnova 

3.kurss, Studiju 

programma 

„Uzņēmējdarbība” 

(specializācija 

Tūrisma uzņēmuma 

vadītājs) 

ARISTOTELES 

RESORT 

Grieķija 

LLP 

Erasmus 

3 mēneši 

(30.06.2013.-

29.09.2013.) 

 

Iebraucošie studenti  

Vārds, uzvārds Augstskola, valsts Programma/ mērķis Studiju ilgums 

(semestri) 

Simona 

Kotianova 

Slovak University of 

Agriculture in Nitra, 

Slovākija 

LLP ERASMUS 1 

Veronika 

Durcova 

Slovak University of 

Agriculture in Nitra, 

Slovākija 

LLP ERASMUS 1 

Ezgi Yekin Mugla University, 

Turcija 

LLP ERASMUS 1 
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Kerem Olcay 

Sariibrahim 

Mugla University, 

Turcija 

LLP ERASMUS 1 

Lucija Petrikova Slovak University of 

Agriculture in Nitra, 

Slovākija 

LLP ERASMUS 1 

Ludmila Uţikova Slovak University of 

Agriculture in Nitra, 

Slovākija 

LLP ERASMUS 1 

Justinas 

Paţemeckas 

Utenos Kolegija/Utena 

University of Applied 

Sciences, Lietuva 

LLP ERASMUS 1 

Paulius Šapoka Utenos Kolegija/Utena 

University of Applied 

Sciences, Lietuva 

LLP ERASMUS 1 

Egle Vitkelyte Utenos Kolegija/Utena 

University of Applied 

Sciences, Lietuva 

LLP ERASMUS 1 

Viktorija Kirilova Utenos Kolegija/Utena 

University of Applied 

Sciences, Lietuva 

LLP ERASMUS 1 

Victoria Radeva Technical University of 

Gabrovo, Bulgārija 

LLP ERASMUS 1 

Khanoyan Edgar Rēzeknes Augstskolas 

students, Armēnija 

Paša finansējums 2 

Giorgi Bakuradze Rēzeknes Augstskolas 

students, Gruzija 

Paša finansējums 2 

 

II Studiju virziena „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO 

ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA” atbilstošo studiju programmu raksturojums 

 
17. Studiju programmu īstenošanas mērķi un uzdevumi 

SP nosaukums Mērķi Uzdevumi  

Akadēmiskā  

bakalaura SP 

,,Vadības  

zinātne”  

 

Sniegt ievirzi  

studējošiem 

vadības zinātnes 

 teorijā, sekmēt 

akadēmisko 

 zināšanu 

pielietojumu 

 zinātniskās 

pētniecības darbā 

 un praktisko 

iemaņu apgūšanā 

 un sekmēt 

studentu 

 intelektuālo 

attīstību vadības 

 zinātnēs ar mērķi 

dot ievirzi 

 zinātniskās 

pētniecības darbā. 

-Sniegt teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas 

studējošiem 

- vadības teorijās; 

- personības attīstību virzošajos 

priekšmetos; 

- ekonomikas teorijas priekšmetos; 

- mārketinga teorijas un praktiskajos 

priekšmetos; 

- finanšu teorijās un grāmatvedības 

uzskaitē; 

- vadības psiholoģijas teorijas un 

 praktiskajos priekšmetos; 

-izkopt prasmi lietot zināšanas konkrētu teorētisku un 

praktisku jautājumu risināšanā, pievēršot uzmanību 

sava darba rezultātu sabiedriskajai nozīmei; 

-iemācīt studentus patstāvīgi vākt; sistematizēt un 

analizēt informāciju vadības zinātnes nozarē; 

-dod iemaņas studentiem uzstāties auditorijas priekšā 

un aizstāvēt savu viedokli; 

-ieinteresēt turpināt zinātniskās pētniecības 

iesaistoties vadības zinātnei raksturīgajos projektos; 
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-ieinteresēt un ievirzīt izglītības turpināšanai  

maģistratūrā.  

Akadēmiskā 

 maģistra SP 

 ,,Vadības  

zinātne” 

Padziļināt studentu 

intelektuālā 

 potenciāla 

izaugsmi 

vadībzinātnēs un 

dot ievirzi 

 studijām 

doktorantūrā. 

-Padziļināt un nostiprināt studējošiem teorētiskās un 

metodoloģiskās zināšanas starptautiskajās 

ekonomiskajās attiecībās, vadības un informācijas 

sistēmās, finanšu un risku vadībā, komunikācijās, 

mārketingā un loģistikā, uzņēmējdarbības vides 

situāciju imitēšanā, izpētē un analīzē; 

-izkopt prasmi lietot zināšanas konkrētu teorētisku un 

praktisku jautājumu risināšanā, izvirzīt un pārbaudīt 

hipotēzes; 

-salīdzināt un kritiski izvērtēt daţādas vadības 

teorijas; 

-zinātniskās pētniecības darbā balstīties uz vadības 

zinātnes fundamentālām nostādnēm; 

-sekmēt studentu patstāvīgu zinātnisku pētījumu 

veikšanu; 

-veidot ievirzi studijām doktorantūrā; 

-paaugstināt Latgales reģiona iedzīvotāju izglītības 

 potenciālu vadības zinātnē; 

-sagatavot konkurētspējīgus vadītājus darba tirgum, 

 t.sk. darbam ar ES struktūrfondiem. 

Otrā līmeņa 

profesionālās 

 augstākās 

 izglītības 

 bakalaura 

 SP 

“UZŅĒMĒJ- 

DARBĪBA” 

 

-Nodrošināt 

studentiem augsti 

 kvalificētu otrā 

līmeņa 

 profesionālu 

uzņēmējdarbības 

vadības izglītības 

apgūšanu, 

 paaugstinot  LR  

intelektuālo 

 potenciālu valstī 

kopumā. 

 

-Nodrošināt 

studējošajiem 

 uzņēmējdarbības 

teorētisko 

-Nodrošināt obligātos studiju kursus, kas paredz 

 profesionālās un akadēmiskās izglītības iegūšanu, 

 sniedzot metodoloģiskas un vispārizglītojošas 

zināšanas.  

-Nodrošināt teorētiskos studiju kursus, attīstot 

zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības un vadības 

jomā, sekmējot ekonomikas pamatprincipu apgūšanu 

makro un mikro līmenī, veicinot pašizglītošanas 

procesa un stratēģiskās domāšanas attīstību.  

-Sekmēt studentu zinātniski pētniecisko iemaņu 

 veidošanu un apgūšanu, attīstīt ekonomisko 

domāšanu, izstrādājot un aizstāvot trīs studiju darbus 

un diplomdarbu.  

-Piedāvāt alternatīvus izvēles studiju kursus, kas ļauj 

augstākā līmeņa vadītājam iegūt specifiskas zināšanas 

un prasmes izvēlētajā jomā. 

-Nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu pielietošanu 
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 un profesionālo 

zināšanu, 

 prasmju un 

iemaņu apgūšanu, 

 kā arī iespēju 

apgūt padziļinātas 

 zināšanas 

izvēlētajā jomā 

 kādā no 

piedāvātajām 

 specializācijām, 

lai studiju 

 programmas 

absolventi varētu 

veiksmīgi 

iekļauties darba 

tirgū. 

 praksē, tam nolūkam paredzot profesionālo praksi 26 

KP apjomā.  

-Nodrošināt izglītošanās pēctecību, lai SP absolventi 

varētu sekmīgi turpināt studijas maģistra studiju 

programmās. 

 

 

18. Studiju programmās paredzētie studiju rezultāti 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Vadības zinātne”  
 SP absolventi: 

1. Spēj parādīt vadībzinātnei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties uzņēmējdarbības vadības zinātnes 

augstākajos sasniegumos. Spēj parādīt vadībzinātnes kopumā un konkrēti uzņēmējdarbības 

vadības svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

2. Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus uzņēmējdarbības vadībā, spēj pētīt vadības procesus.  

3. Īstenot uzņēmumu ilglaicīgas funkcionēšanas nodrošināšanas pasākumus, saskaņot 

uzņēmējdarbības funkcionēšanas sistēmas. 

4. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas skar uzņēmējdarbības vadības sektoru, un 

to izmantot. Pieņemt lēmumus un risināt vadībzinātnes problēmas attiecīgajā profesijā. 

5. Parāda izpratni par vadītāja profesionālo ētiku. Prot izvērtēt uzņēmējdarbības vadības ietekmi 

uz vidi un sabiedrību un piedalīties uzņēmējdarbības jomas attīstības darbā. 

6. Spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vadībzinātnē, tos 

izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

7. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,  uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, strādājot individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. Pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus. 

Akadēmiskā maģistra studiju programmā ,,Vadības zinātne”  ir definēti šādi studiju 

rezultāti:  

SP absolventi: 

 Spēj parādīt vadībzinātnei raksturīgās augsti specializētas zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni vadības procesu un sistēmu jomā, iesniedzoties vadības zinātnes 

apakšnozares augstākajos sasniegumos. 

 Spēj atklāt vadības procesu problēmas, izstrādājot risinājumus, radot jaunas zināšanas, 

izmantojot apgūtos teorētiskos aspektus, specializētas problēmu risināšanas prasmes, 

integrējot zināšanas no daţādām jomām. 

 Izmantojot jaunas stratēģiskas pieejas prot attīstīt vadīšanu mainīgajos, sareţģītajos 

nenoteiktības apstākļos, veikt  teorētisku  ieguldījumu profesionālo zināšanu 

paaugstināšanā un praktisku ieguldījumu vadīšanas procesa uzlabošanā. 
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 Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi. 

 Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā. 

 Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

 Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus. 

 Prot salīdzināt un novērtēt  alternatīvus vadīšanas procesu risinājumus, atlasīt 

piemērotāko alternatīvu, parāda izpratni par vadītāja profesionālo ētiku. 

 Spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus 

vadībzinātnē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan 

nespeciālistiem. 

 

 

 

 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  bakalaura studiju programma  

“UZŅĒMĒJDARBĪBA” SP ir definēti šādi studiju rezultāti:  

SP absolventi: 

 Spēj parādīt uzņēmējdarbībai raksturīgās pamata un uzņēmējdarbības vadības 

specializētas zināšanas mārketinga, tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības, 

komercpakalpojumu, ārējo sakaru jomā un šo zināšanu kritisku izpratni.  

 Spēj parādīt uzņēmējdarbības kopumā un konkrēti uzņēmējdarbības vadības svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

 Izmantojot apgūtos uzņēmējdarbības teorētiskos pamatus, spēj pētīt uzņēmējdarbības 

procesus, īstenot uzņēmumu ilglaicīgas funkcionēšanas nodrošināšanas pasākumus, 

saskaņot uzņēmējdarbības funkcionēšanas sistēmas. 

 Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas skar uzņēmējdarbības 

atbilstošo (mārketinga, tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības, komercpakalpojumu, 

ārējo sakaru) sektoru, un to izmantot. 

 Spēj pieņemt lēmumus un risināt uzņēmējdarbības problēmas attiecīgajā (mārketinga, 

tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības, komercpakalpojumu, ārējo sakaru) jomā. 

 Parāda izpratni par vadītāja profesionālo ētiku. 

 Prot izvērtēt uzņēmējdarbības vadības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties 

attiecīgajā (mārketinga, tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības, komercpakalpojumu, 

ārējo sakaru) uzņēmējdarbības jomas attīstības darbā. 

 Spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus attiecīgajā 

(mārketinga, tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības, komercpakalpojumu, ārējo sakaru) 

uzņēmējdarbības jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

 Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi. 

 Parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā. 

 Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

 Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus. 

 

19. Studiju programmu plāni 



25 

 

Skat. 3.Pielikumā - Akadēmiskās bakalaura SP „Vadības zinātne” plānu pilna un nepilna laika 

studijām. 

Skat. 4.Pielikumā - Akadēmiskās maģistra SP „Vadības zinātne” plānu pilna laika studijām. 

Skat. 5.Pielikumā - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  bakalaura studiju 

programmas  “UZŅĒMĒJDARBĪBA” plānu pilna un nepilna laika studijām. 

 

 

 

 

20. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

Akadēmiskajā bakalaura SP „Vadības zinātne” (120 KP/ 180 ECTS)) iekļauti 7 priekšmetu 

cikli:  

Vispārizglītojošais (A-8KP/12ECTS ; B-8KP/ 12ECTS), kas sniedz zināšanas vadītāja 

personības kompetenču veidošanai, rada izpratni par vadītāja profesionālo ētiku, māca izvērtēt 

uzņēmējdarbības vadības ietekmi uz vidi un sabiedrību.  

Matemātika un statistika (A-8 KP/ 12ECTS; B-2 KP/3 ECTS) sniedz teorētiskas un 

metodoloģiskas zināšanas, veido vadības domāšanu, māca informatīvas izziņas prasmes. 

Ekonomika (A-10KP/15ECTS; B-2KP/3ECTS) sniedz teorētiskas un metodoloģiskas 

zināšanas, veido stratēģisko domāšanu, māca informatīvas izziņas prasmes. 

Uzņēmējdarbība (A-6KP/9ECTS; B-10KP/15ECTS) sniedz teorētiskas un metodoloģiskas 

zināšanas, veido stratēģisko domāšanu un informatīvas izziņas prasmes. 

Finanses un grāmatvedība (A-4KP/6ECTS; B-8KP/12ECTS) dod zināšanas par finanšu 

saimniecības uzbūvi, principiem, uzskaites metodēm un finansiālās darbības rezultātu 

novērtēšanas metodēm, spēju prognozēt uzņēmuma attīstības perspektīvas. 

Menedţments (A-14kP/21ECTS; B- 8KP/12ECTS) sniedz vadības svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni, teorētiskas un uzņēmējdarbības vadības specializētas un 

metodoloģiskas zināšanas, veido stratēģisko domāšanu, sniedz priekšstatu par problēmu 

risināšanai nepieciešamo instrumentāriju ārējās vides nenoteiktības apstākļos, metodēm, 

nodrošina tirgus analīzes pamatu apguvi, pēta vadības procesus, kas ļauj īstenot uzņēmumu 

ilglaicīgas funkcionēšanas nodrošināšanas pasākumus, saskaņojot uzņēmējdarbības 

funkcionēšanas sistēmas, māca iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas skar 

uzņēmējdarbības vadības sektoru. 

Mārketings (A-10kP/15ECTS) sniedz teorētiskas un metodoloģiskas zināšanas tirgzinībā, 

veido stratēģisko domāšanu, iepazīstina ar problēmu risināšanai nepieciešamo 

instrumentāriju,  nodrošina tirgus analīzes pamatu apguvi, veido informatīvas izziņas prasmes. 

Kursu grupas Uzņēmējdarbība, Mārketings, Menedžments ietver 3 studiju darbus un 

diplomdarba izstrādi. 

Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskā studiju programma “Vadības zinātne” sastāv no 

priekšmetu iedalījuma “A”, “B” un “C” grupā, kur A daļa – obligātie kursi,  B daļa – obligātie 

izvēles kursi, C daļa  – brīvās izvēles kursi.  

Maģistra akadēmiskā studiju programma “Vadības zinātne” sastāv no priekšmetu 

iedalījuma “A” un “B”, kur A daļa – obligātie kursi, B daļa – obligātie izvēles kursi, kurus 

students izvēlas atbilstoši interesējošam studiju ciklam un maģistra darba tēmai.  

Studiju programmas A daļā ir 50 kredītpunkti,  B daļā ir 30 kredītpunkti. 

B daļas priekšmeti ir piedāvāti, ievērojot uzņēmējdarbības vadības specifiku iekšējā un ārējā 

tirgū, ņemot vērā vadības attīstības stratēģijas Latvijā un ārzemēs. Studiju programma 

izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Universitāšu un ārvalstu augstskolu pieredzi. Studiju saturu 

veido 6 priekšmetu cikli:  

1) Mūsdienu ekonomikas teorijas un vides zinātne (14 KP); 

2) Informācijas sistēmas (12 KP); 
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3) Mārketinga un loģistikas vadība (16 KP); 

4) Uzņēmējdarbības vadība (14 KP); 

5) Finanšu vadība (10 KP); 

6) Zinātniski pētnieciskais darbs (28 KP). 

 

21. Studiju programmas organizācija 

 

Akadēmisko bakalaura SP „Vadības zinātne” realizē 30 docētāji, no tiem 27 RA vēlētie. 11 - 

pārstāv EVF Uzņēmējdarbības vadības katedru, 8- EVF Finanšu vadības katedru, 2- IF 

datorzinātņu un matemātikas katedru, 4- HJF  humanitāro zinātņu izglītības tematisko jomu, 4 

– IDF Izglītības un metodiku katedru. 27% doktori, 33% doktoranti; 66% lektori. 

Akadēmisko maģistra SP „Vadības zinātne” realizē 16 docētāji, no tiem 14 (88%) RA 

vēlētie. 8 - pārstāv  EVF Uzņēmējdarbības vadības katedru, 6- EVF Finanšu vadības katedru, 

1 – IDF Izglītības un metodiku katedru, 1- REGI.  

Izmaiņas SP saistītas ar regulāru studiju piedāvājuma un procesa analīzi (SVID analīzes, 

studējošo aptaujas, SP pašnovērtējuma ziņojumi) un paredz ES, valsts un reģiona attīstībai 

aktuālu tendenču atspoguļojumu, tai pašā laikā SP ir veidota tā, lai rosinātu studējošo interesi 

par vadības zinātnes attīstību, veicinātu mūţizglītībā attīstāmo kompetenču nostiprināšanu, 

vienlaicīgi paaugstinot vadības zinātņu  izglītības popularitāti un prestiţu. 

B daļā studiju kursi ir piedāvāti, ievērojot uzņēmējdarbības vadības specifiku iekšējā un ārējā 

tirgū. B un C daļas studiju kursus studentiem ir iespējams apgūt Worms lietišķo zinātņu 

universitāti (Vācija) atbilstoši noslēgtajam līgumam starp RA un Worms lietišķo zinātņu 

universitāti (skat.  www.ru.lv/ Studijas/ Studiju programmas/ Pašnovērtējuma ziņojumi). 

Līgums paredz arī duālā diploma iegūšanu studentiem, kuri ir pieteikušies uz duālo diplomu 

un apguvuši B un C daļu Worms lietišķo zinātņu universitātē. Šajā gadījumā maģistra darba 

aizstāvēšanai Maģistra pārbaudījumu komisijā RA tiek iekļauti profesori no Worms lietišķo 

zinātņu universitātes, savukārt Worms lietišķo zinātņu universitātē-  no RA.  

- Studiju kursu anotācijas un programmas vācu valodā sk.: http://www.fh-worms.de/ 

fileadmin/medien/FB_touri/Handbuecher/MHB_BAMA_2009_-_25.04.2010.pdf   

- Studiju kursu anotācijas un programmas angļu valodā, sk: http://www.fhworms.de / 

fileadmin/medien/FB_touri/Handbuecher/Modulhandbuch_BA_MA-english-

27.05.2010.pdf 

- Saskaņā ar noslēgto līgumu ar FH Worms augstskolu studiju ilgums Worms 

augstskolā paredzēts līdz vienam gadam (minimālais iegūstamo kredītpunktu apjoms -  

45 ECTS). 

Studējošajam, uzsākot studiju kursa apguvi, tiek izsniegts docētāja sagatavotais kalendārais 

plāns, kur fiksēti gan studiju rezultāti, gan atklāti to novērtēšanas nosacījumi un kārtība. 

Studējošo sasniegumu vērtēšanas noteikumi un prasības ir skaidras un pieejamas arī Moodle 

vidē. Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus 

(informāciju sk. tiešsaistē 

http://www.ru.lv/res/studijas/studprog/pnz/2011/uznemejdarbiba.doc ) 

Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas studējošiem. Konsultāciju 

laiks ir brīvi pieejams uz ziņojumu dēļa, tāpat tiek respektēta individuāla pieteikšanās. 

 Praktisko darbu, semināru īpatsvars ir atbilstošs SP mērķiem, sk. 

http://luis.lanet.lv/pls/ra/srep.stp?l=1&au=RR&str=RRR020000000 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

“Uzņēmējdarbība” realizē 45 docētāji, no tiem RA vēlētie – 90%, pārstāv: EVF 

Uzņēmējdarbības vadības katedru un Finanšu vadības katedru, IF Datorzinātņu un 

matemātikas katedru un Dabas un inţenierzinātņu katedru,  HJF  Humanitāro zinātņu 

izglītības tematisko jomu un Tiesību zinātņu tematisko jomu, IDF Izglītības un metodiku 

http://www.ru.lv/
http://www.fh-worms.de/%20fileadmin/medien/FB_touri/Handbuecher/MHB_BAMA_2009_-_25.04.2010.pdf
http://www.fh-worms.de/%20fileadmin/medien/FB_touri/Handbuecher/MHB_BAMA_2009_-_25.04.2010.pdf
http://www.ru.lv/res/studijas/studprog/pnz/2011/uznemejdarbiba.doc
http://luis.lanet.lv/pls/ra/srep.stp?l=1&au=RR&str=RRR020000000
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katedru. 24% doktori, 27 % doktoranti, sk. tiešsaistē 

http://www.ru.lv/res/studijas/studprog/pnz/2011/uznemejdarbiba.doc 

Lai nodrošinātu profesionālo iemaņu apgūšanu iegūstamajā kvalifikācijā, studiju programmas 

„ Uzņēmējdarbība” ietvaros paredzēta profesionālā prakse 26 KP/39 ECTS apjomā. Prakses 

programma izstrādāta atbilstoši teorētiskajos kursos apgūtajām zināšanām.  Prakses vietas 

students izvēlas atkarībā no viņa specializācijas, saskaņojot ar profilējošo katedru. Augstskola 

slēdz trīspusēju līgumu ar studentu un prakses vietu. Katram studentam, kas iziet praksi, ir 2 

prakses vadītāji - vadītājs konkrētajā prakses vietā un prakses vadītājs no profilējošās katedras 

mācībspēkiem. Profesionālo prakšu programmas atbilst specializācijai., sk.  

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5921  

22. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Akadēmiskai bakalaura  SP „ Vadības zinātne” : 

Vispārējā vidējā izglītība  

Akadēmiskai maģistra  SP „ Vadības zinātne”: 

Akadēmiskā bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā. Pretendentiem ar 

citu bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

paredzēts pārbaudījums mikroekonomikā, makroekonomikā, mārketingā un menedţmentā. 

Par otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 

studentiem var kļūt LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību vai 

vidējo profesionālo izglītību konkursa kārtībā atbilstoši RA Uzņemšanas noteikumiem 

(http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=302&p3=30201). 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura SP “Uzņēmējdarbība”  ir zinātniski 

pamatota, tā nodrošina studējošo personības izaugsmi, veicina demokrātijas attīstību, veicina 

zinātniskās sabiedrības attīstību Latgales reģionā, gatavo konkurētspējīgus speciālistus darba 

tirgum. SP pēctecību nodrošina maģistra SP „Vadības Zinātne”. SP atbilstību valsts interesēm 

pamato LR IZM pasūtījums vadības zinātnes speciālistu sagatavošanai RA. Pamatojoties uz 

valsts un reģiona attīstību nosakošajiem dokumentiem, ES reģionu attīstības politikas 

vadlīnijām, RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura SP 

“Uzņēmējdarbība” ir vienīgā Latgales reģionā, tajā tiek respektēta prasība pēc jaunākās 

metodoloģijas un jaunāko IT izmantojuma 

24. Vērtēšanas sistēma 

Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes (semināri, grupu darbs, 

teatralizācija, situāciju analīze, statistikas analīze, darbs ar datu bāzēm, projekts). Studiju 

kursi izvietoti elektroniskā vidē (Moodle sistēmā). Studiju kursos liela uzmanība ir veltīta 

Latgales reģiona attīstības dokumentu izpētei un analīzei, uzņēmējdarbības vides attīstības 

tendenču analīzei Latgalē un Latvijā kopumā, kā arī inovāciju, kā ekonomikas dzinējspēka,  

izpētei reģionā. Zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka: Nolikums par kursa eksāmeniem un 

ieskaitēm(http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Nolikums_par_kursa_eksameniem un_ 

ieskaitem.pdf ), RA Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA, sk. 

http://www.ru.lv/sys/ 

studijas/KVS/files/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.p

df   Eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments Rēzeknes Augstskolā (http://www.ru.lv/ 

sys/studijas/KVS/files/4/Eksamenu_un_ieskaisu_sesijas_norises_reglaments_RA.pdf), 

Studiju rezultātos balstītas studiju kvalitātes sistēma Rēzeknes Augstskolā 

(http://www.ru.lv/sys/studijas 

/KVS/files/2/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf ).  Studiju 

rezultātu 

novērtēšana,sk.http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Eksamenu_un_ieskaisu_sesijas 

http://www.ru.lv/res/studijas/studprog/pnz/2011/uznemejdarbiba.doc
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5921
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=302&p3=30201
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Nolikums_par_kursa_eksameniem%20un_%20ieskaitem.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Nolikums_par_kursa_eksameniem%20un_%20ieskaitem.pdf
http://www.ru.lv/sys/%20studijas/KVS/files/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/sys/%20studijas/KVS/files/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/sys/%20studijas/KVS/files/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/%20sys/studijas/KVS/files/4/Eksamenu_un_ieskaisu_sesijas_norises_reglaments_RA.pdf
http://www.ru.lv/%20sys/studijas/KVS/files/4/Eksamenu_un_ieskaisu_sesijas_norises_reglaments_RA.pdf
http://www.ru.lv/%20sys/studijas/KVS/files/4/Eksamenu_un_ieskaisu_sesijas_norises_reglaments_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas%20/KVS/files/2/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas%20/KVS/files/2/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas%20/KVS/files/2/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Eksamenu_un_ieskaisu_sesijas%20_norises%20reglaments_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Eksamenu_un_ieskaisu_sesijas%20_norises%20reglaments_RA.pdf
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_norises reglaments_RA.pdf ),Par plaģiātisma izplatīšanās mazināšanas pasākumiem RA 

2010./2011.st.g. 

(http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Par_plagiatisma_izplatisanas_mazinasanas 

pasakumiem_RA_2010_2011.st.g.pdf ),  Metodiskie ieteikumi Studentu patstāvīgā darba 

organizēšanai RA, sk. (http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Metodiskie ieteikumi 

studentu patstaviga_darba_organizesanai_RA.pdf ). 

25. Studiju programmas izmaksas 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budţeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā 

finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budţetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir: 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budţeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieņēmumiem (studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

 Studiju virzienam „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

PĀRVALDĪBA” pieejamie finanšu resursi:  

Ieņēmumu veids 2012.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 069 42 

Studiju maksas ieņēmumi  76 060 29 

ERASMUS LLP projekts 35 413 13 

ES struktūrfondu finansējums 41 604 16 

KOPĀ 262 146 100 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programmas apjoms un saturs atbilst LR MK noteikumos “Par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu” izvirzītajām prasībām akadēmiskajām studiju programmām, kā arī 

akadēmiskās izglītības  programmu stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vadības zinātne” 

atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

N.p.k.  Izglītības standartā izvirzītās prasības  Studiju programma paredz  

1.  Studiju programmas apjoms ir 120 – 160 KP 120 KP 

2.  
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi 

semestri. 

Pilna laika studijas – 6 sem; 

Nepilna laika studijas – 8 sem. 

3.  Bakalaura studiju programmu veido:  

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Par_plagiatisma_izplatisanas_mazinasanas%20pasakumiem_RA_2010_2011.st.g.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Par_plagiatisma_izplatisanas_mazinasanas%20pasakumiem_RA_2010_2011.st.g.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Par_plagiatisma_izplatisanas_mazinasanas%20pasakumiem_RA_2010_2011.st.g.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Metodiskie%20ieteikumi%20studentu%20patstaviga_darba_organizesanai_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Metodiskie%20ieteikumi%20studentu%20patstaviga_darba_organizesanai_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/Metodiskie%20ieteikumi%20studentu%20patstaviga_darba_organizesanai_RA.pdf
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 - obligātā  daļa (ne mazāk kā 50 KP); 

 - obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 KP); 

 - brīvās izvēles daļa. 

74 KP 

38 KP 

8 KP 

4.  

Bakalaura studiju programmas obligātais saturs ietver: 

- zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, 

principus, struktūru un metodoloģiju (ne mazāk 

kā 25 KP) 

- zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi 

un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 KP) 

- zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un 

problēmas starpnozaru raksturojumā (ne mazāk 

kā 15 KP) 

 

58 KP 

 

16 KP 

30 KP 

5.  - 2 studiju darbi (kopā 4 KP)  

6.  
Bakalaura darba  izstrādāšana un aizstāvēšana (apjoms 

vismaz 10 KP) 

10 KP 

Studiju kursu saturs un apjoms šīs programmas absolventiem attīsta zinātniskās analīzes 

spējas un prasmi patstāvīgi veikt darba pienākumus, risināt vadības uzdevumus un sagatavo 

studējošos turpmākajam zinātniskās pētniecības darbam. 

Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas vadībzinātņu maģistra studiju 

programmā  vai  radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 

Maģistra studiju programmas” Vadības zinātne” 

atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

N.p.k. Izglītības standartā izvirzītās prasības Studiju programma paredz 

1. Maģistra studiju programmas apjoms ir 

80 KP 

Maģistra studiju programmas apjoms 

ir 80 KP 

2. Maģistra darbs ne mazāk kā 20 KP Maģistra darbs 20 KP 

3. Teorētisko atziņu izpēte (ne mazāk kā 

30 KP) 

Teorētisko atziņu izpēte 

30 KP 

4. Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu 

nozares vai apakšnozares izvēlētās 

jomas aktuālo problēmu aspektā (ne 

mazāk kā 30 KP) 

Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu 

nozares vai apakšnozares izvēlētās 

jomas aktuālo problēmu aspektā 

30 KP 

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vadības zinātne” veido teorētiskie kursi un 

maģistra darbs. Studiju programmas apjoms ir 80 KP t.sk. 60 KP paredzēti A daļas un B 

teorētiskajiem kursiem, 20 KP – maģistra darbam. Maģistra studijas programmas teorētiskā 

daļa paredz teorētisko atziņu izpēti vadībzinātnes nozarē, jaunāko teorētisko atziņu aprobācija 

un diskusiju apgūšanu, iemaņas zinātniskajā darbā, hipotēzes izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Uzņēmējdarbība” atbilstība standarta prasībām 

N.p.k.  Izglītības standartā izvirzītās prasības  Studiju programma paredz  

1.  Studiju programmas apjoms vismaz  160 KP 160 KP 

2.  Kopējais studiju ilgums  profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai ir vismaz 4 gadi.  

Pilna laika studijas - 4 gadi; 

Nepilna laika studijas- 5 gadi.  

3.  Vispārizglītojošie, nozares teorētiskie un profesionālās 

specializācijas kursi  

 Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms vismaz 

20 KP 

 Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas 

tehnoloģiju kursu apjoms vismaz 36 KP 

 Nozares profesionālās specializācijas kursu 

apjoms vismaz 60 KP 

 

 

 

21 KP 

 

39 KP 

 

62 KP 

6 KP 



30 

 

 Brīvās izvēles kursu apjoms vismaz 6 KP 

4.  Prakse (apjoms vismaz 26 KP) 26 KP 

5.  Valsts pārbaudījums 

(apjoms vismaz 12 KP) 

Valsts eksāmens -  2 KP 

Diplomdarbs – 10 KP 

6.  Vismaz 3 studiju darbi 3 studiju darbi  

7.  Pēc profesionālās programmas apguves  piešķir 

5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu   

5.līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas un profesionālā 

bakalaura  grāda   piešķiršanu    

Studiju programma nodrošina profesionālo izglītību  atbilstoši piektajam kvalifikācijas 

līmenim, t.i. teorētisku un praktisku sagatavošanu, kas dod iespēju veikt  sareţģītu speciālista  

izpildītāja darbu,  organizēt un vadīt  citu speciālistu darbu, kā arī veikt zinātniskās 

pētniecības darbu.  

Studiju programmas „ Uzņēmējdarbība” apjoms un saturs atbilst profesijas Uzņēmuma 

vadītāja (Uzņēmuma un iestāţu vadītājs) profesijas standartam.  Saskaņots Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2011.gada 15.septembra 

sēdē protokols Nr.7. 

 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam “Uzņēmuma un iestāžu vadītājs”  

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 

līmenī 

Profesionālajā standartā paredzēts SP „Uzņēmējdarbība” saturā ietvertie kursi 

Ekonomisko sistēmu attīstības tendences 

pasaulē 

Eiropas ekonomiskā integrācija 

Globalizācijas loma ekonomisko procesu 

attīstībā 

Eiropas ekonomiskā integrācija 

Starptautiskais marketings 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī 

Profesionālajā standartā paredzēts SP „Uzņēmējdarbība” saturā ietvertie kursi 

 

Ekonomikas teorija 

 

Ievads uzņēmējdarbībā 

Makroekonomika 

Mikroekonomika 

Ekonomiski matemātiskās metodes  Statistika 

Starptautiskā komercdarbības vide Starptautiskais marketings 

E-komercija 

Uzņēmuma darbības ilgtspējīgas 

attīstības plānošana 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Korporatīvā sociālā atbildība 

 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Inovāciju vadīšana 

 

Inovāciju vadīšana 

Sociālais dialogs  

 

Patērētāju uzvedība 

Biznesa komunikācijas 

Loģistika 

 

Loģistika 

Profesionālie termini valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās 

 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

Lietišķā komunikācija otrā svešvalodā 

Latviešu valodas runas un rakstu kultūra 
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Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī 

Profesionālajā standartā paredzēts SP „Uzņēmējdarbība” saturā ietvertie kursi 
Stratēģiskā vadīšana 

 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Personāla vadīšana 

 

Personālvadība 

Stresa un laika menedţments 

Vadības psiholoģija 

 

Vadības psiholoģija 

Raţošanas un pakalpojumu organizēšana 

 

Uzņēmējdarbības plānošana 

Pakalpojumu uzņēmējdarbība 

Ēdināšana  un uzņēmējdarbības vadība 

Viesnīcas darba organizācija un vadība 

Tūrisma analīze 

Uzņēmējdarbības analīze 

Pasākumu vadība 

Finanšu un vadības grāmatvedība Grāmatvedības teorija 

Uzņēmējdarbības finanses 

Finanšu vadīšana 

 

Publiskās finanses 

Audita pamati 

 Cenu politika uzņēmumā 

Vadības informācijas sistēmas 

 

Informātika 

Tūrisma informācijas sistēmas 

Kvalitātes vadības sistēmas 

 

Vispārējā kvalitātes vadība 

Tirgzinības 

 

Tirgzinība  

Starptautiskais mārketings 

Mārketinga pētījumi 

Mārketinga komunikācijas 

Pakalpojumu mārketinga vadība 

Datorzinības 

 

Informātika 

Komercdarbības normatīvie akti 

 

Lietvedība 

Darba un komerctiesības 

Starptautiskās tiesības 

Darba tiesiskās attiecības 

 

Darba un komerctiesības 

Vides aizsardzība 

 

Civilā aizsardzība 

Darba aizsardzība 

 

Darba aizsardzība 

Lietišķā komunikācija 

 

Cittautu kultūru studijas 

Starpkultūru komunikācija 

Lietišķā komunikācija otrajā svešvalodā 

Darījumu korespondence 

Publiskās runas pamati  

Ētika 

 

Biznesa ētika 

Valsts valoda 

 

Mūsdienu latviešu valodas attīstības 

tendences 

Vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu/vācu) 
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27. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam  

atbilstošu Latvijas un vismaz 2 ES valsts atzītu augstskolu vai koledţu studiju 

programmām 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  bakalaura studiju programma  

“UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

Veikts salīdzinājums ar šādām studiju programmām pēc Studiju virziena: 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs komercdarbībā un uzņēmuma 

vadībā un vadītājs 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”. 

Kopējais: 

 studiju programmas īstenošanas laiks (4-5 gadi) atkarībā no studiju formas; 

 piešķiramā kvalifikācija; 

 studiju programmu satura sadalījums A,B,C daļās 

 Vispārējie kursi- matemātika, informātika, statistika, svešvalodas, psiholoģija, civilā 

aizsardzība, sports u.c. 

 Nozares kursi- makroekonomika, mikroekonomika, marketings, biznesa ētika, lietišķā 

etiķete, grāmatvedība, projektu vadība, risku analīze, e-komercija  u.c. 

 26 kredītpunkti prakse, kas ir sadalīta pa semestriem 

 visās studiju programmās ietverta zinātnisko pētījumu metodika 

Atšķirīgās iezīmes:  

 RA profesionālā studiju programma paredz šādu specializāciju: tūrisma un viesnīcu 

uzņēmējdarbības vadība, mārketinga sektora vadība, komercpakalpojumu vadība. Tas 

rada lielākas iespējas RA absolventiem darba tirgū 

 

Salīdzinājums ar daţām sadarbības augstskolām ārzemēs. 

Bakalaura 

studiju 

programmu 

nosaukumi 

Laiks, 

KP 

Augstskola Kopējs. Kursu 

nosaukumi, kuri ir 

RA programmā 

Galvenās 

atšķirības 

Darba 

iespējas 

Bsc in 

Business 

Administration 

 and 

 International 

Management 

 

 Aarhus 

 School of  

Business, 

Dānija 

Ekonomika, 

Matemātika 

Statistika, 

Ekonomikas 

 vadība, IT, Finanses, 

 Finanšu 

grāmatvedība, 

 Stratēģiskā vadība, 

 Patērētāju uzvedība, 

 Marketings 

Bakalaura 

darbs kopējs 

vairākiem 

studentiem 

Tās pašas, kā 

 beidzot RA 

 studiju 

programmu 

Bachelor of 

 Business 

Administration 

 

3,5 g. 

210 KP 

Hamerline 

applied 

university,  

Somija 

  Projektu 

menedţeris, 

 marketinga 

 asistents,  

komandas 

līderis, 

 patērētāju 

 koordinators,  

grāmatvedis, 

eksporta 

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
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asistents, 

 koordinators, 

 pakalpojumu 

 menedţeris, 

 loģistikas 

 koordinators,  

uzņēmējs 

Bachelor of 

 Business  

management 

180 KP 

 3 gadi 

Katho,  

Beļģija 

Grāmatvedība, ārējā 

tirdzniecība, 

patērētāju 

 uzvedība, mārketings, 

 finanšu vadība, 

 uzņēmējdarbība, 

uzņēmējdarbības 

vadība, sports 

 Starptautiskās 

karjeras 

iespējas 

Bachelor 

 administration 

for medium 

size 

 companies 

 (Bachelor of 

arts) 

8  

semestri 

Oldenburgas 

universitāte 

Vācija 

 Prakses 

projekti 

Moduļu 

sistēma 

Izvēle 

specializācijā 

 

 

Rēzeknes Augstskolas realizētās akadēmiskās studiju programmas ,,Vadības zinātnē” tika 

salīdzinātas ar līdzīgām bakalaura studiju programmām Latvijā:  

 akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinības” – Latvijas Universitātē;  

 akadēmiskā bakalaura studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai 

vadībzinātnē” - Ventspils Augstskolā; 

un līdzīgām maģistra studiju programmām: 

 akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne” (Vide un uzņēmējdarbības 

vadība) - Latvijas Universitātē; 

 profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” - Ventspils 

Augstskolā; 

 profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” – Daugavpils 

Universitātē.   
Kopējās iezīmes bakalaura studiju programmām: 

 Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni; 

 Studiju programmu sadalījums A,B,C daļās; 

 Vienāda nosaukuma studiju kursi: Matemātika, Statistika, Makroekonomika, 

Mikroekonomika, Tirgzinības, Biznesa ētika, Grāmatvedība, Tiesības un humanitārā 

cikla priekšmeti: Filozofija, Vadības psiholoģija u.c. kredītpunktu skaits ir atšķirīgs; 

 Darba iespējas praktiski tās pašas. 

Atšķirīgās iezīmes bakalaura studiju programmām: 

 Studiju programmu īstenošanas laiks: pilna laika studijām - 4 gadi, nepilna laika 

studijām – 5 gadi, Rēzeknes Augstskolā: pilna laika studijām – 3 gadi, nepilna laika 

studijām – 4 gadi; 

 Bakalaura darbs – no 10 KP līdz 14 KP; 

 Rēzeknes Augstskolas studiju programmā iekļauti šādi kursi: Kvalitātes vadība, 

Personālvadība, Uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadība, Mārketinga 

pētījumi, Mārketinga komunikācijas; 

 Ventspils Augstskolas studiju programmā iekļauts bakalaura eksāmens, kas nav 

iekļauts pārējo augstskolu studiju programmās. 
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Kopējās iezīmes maģistra studiju programmām: 

 Virziens;  

 Studiju programmu sadalījums A,B,C daļās; 

 Vienāda nosaukuma studiju kursi: Risku analīze un vadīšana, Projektu vadīšana, 

Uzņēmējdarbības novērtēšana, Stratēģiskā pārvaldība (vadīšana), Inovāciju 

vadīšana; 

 Maģistra darbs – no 20 KP  

Atšķirīgās iezīmes maģistra studiju programmām: 

 Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Daugavpils Universitātē tiek 

diferencētas, kas nosaka studiju programmu īstenošanas laiku: pilna laika studijām - 

1,5 gadi un 2,5 gadi, attiecīgi nepilna laika studijām - 2 un 3 gadi; 

 Rēzeknes Augstskolas studiju programmā iekļauti šādi kursi: Starptautiskais 

mārketings, Korporatīvo finanšu analīze, Sabiedrisko attiecību vadīšana, Reģionālā 

ekonomika un politika. 

Salīdzināšana notika ar tām ārzemju augstskolām, ar kurām RA notiek studentu apmaiņa 

Erasmus mobilitātes ietvaros, sadarbības partneru sarakstu skat. www.ru.lv sadaļā 

„Sadarbība”.  

Salīdzināšana tika veikta pēc tāda paša nosaukuma bakalaura/maģistra grāda. Uzrādīti kopējie 

kursi, tas ļauj Erasmus apmaiņas programmas ietvaros izvēlēties Rēzeknes Augstskolas 

studentiem un ārzemju augstskolas studentiem atbilstošus kursus un kopumā - īstenot 

studentu un docētāju apmaiņas programmas, kā arī attīstīt duālo diplomu projektus (Worms 

augstskola, Vācija). 

 

Galvenās atšķirības: 

 Šajās augstskolās ir divu veidu studiju programmas - vai nu bakalaura studiju 

programmas, kuru ilgums 3 gadi, vai nu profesionālās, kuru ilgums 3 gadi; 

 Ieviestā moduļu sistēma. Atšķirīgas pieejas moduļiem: 

1) modulis ietver līdzīgu kursu grupas (Oldenburgas universitāte, Vācija; Jyvaskyla 

universitāte, Somija u.c.);  

2) bakalaura un maģistra studiju programmās modulis ietver daţādu priekšmetu 

grupas un tiek īstenots vienā semestrī, piemēram, Katho universitātē, Beļģija;  

3) modulis ietver vienu priekšmetu (Oxford Brook University) bakalaura un maģistra 

studiju programmās. 

 Bakalaura darbs kopējs vairākiem studentiem, piemēram, Aarhus School of Business; 

 Vienādi kursu nosaukumi bakalaura studiju programmās – Ekonomika, Matemātika, 

Statistika, Ekonomikas vadība, Informācijas tehnoloģijas, Finanses, Finanšu 

grāmatvedība, Stratēģiskā vadība, Patērētāju uzvedība, Marketings, atšķirības 

kredītpunktu skaitā; 

 Atšķirības bakalaura darba kredītpunktu skaitā, piemēram, Jončepingas starptautiskā 

biznesa skola, Zviedrija, bakalaura darbs 30 KP. 

Kopējais: 

 Kursu nosaukumi obligātajā daļā un obligātās izvēles daļā; 

 Darba iespējas praktiski tās pašas, kā absolvējot Rēzeknes Augstskolu. Piemēram, 

Hamerline Applied university, Somija, ir šādas darba iespējas: projektu menedžeris, 

mārketinga asistents, komandas līderis, patērētāju koordinators, grāmatvedis, 

eksporta asistents, koordinators, pakalpojumu menedžeris, loģistikas koordinators, 

uzņēmējs; 

 Oldenburgas universitātē tiek īstenoti prakses projekti, izvēle specializācijā. 
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RA Ekonomikas un vadības fakultātē ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākām Latvijas 

augstskolām:  

 ar Latvijas Universitātes Kvalitātes un tirgvedības institūtu, kur ēdināšanas un 

viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas absolventi turpina studijas 

maģistrantūrā; 

 ar Biznesa augstskolu Turība, piedaloties viņu organizētajās konferencēs,  

 ar LLU Ekonomikas katedru, organizējot pieredzes apmaiņas seminārus, 

pilnveidojot studiju programmas un piedaloties Valsts eksāmena komisijas darbā. 

Katedra īsteno arī vairākus līgumus par studentu prakses iespējām Grieķijā un Itālijā:  

 noslēgts sadarbības līgums par praksēm ar profesionālo apmācības centru SANI 

RESORT, Grieķija. Šajā mācību gadā paredzēta 2. un 3. kursa pilna laika studentu 

tehnoloģiskā prakse Grieķijā. 

 noslēgts sadarbības līgums par praksēm ar Bergamo provinces reģionālās pavāru 

asociācijas vadību. 

 

 

 

 

28. Informācija par studējošajiem 

28.1. Studējošo skaits 2012./2013.studiju gadā (uz 01.10.2012.) 
N. 

p. 

k. 

Studiju programma 
pilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 
Kopā 

1.  
Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

“VADĪBAS ZINĀTNE”  

29 7 36 

2.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

(Komercpakalpojumu vadītāja specializācija  

34 35 69 

3.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Mārketinga 

sektora vadītāja specializācija)  

44 12 56 

4.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Tūrisma 

uzņēmuma vadītāja specializācija)  

51 16 67 

5.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Ārējo 

sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija)  

17 - 17 

6.  
Akadēmiskā maģistra studiju programma 

“VADĪBAS ZINĀTNE”  

42 - 42 

 Kopā: 217 70 287 

28.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 2012./2013.studiju gadā: 

N. 

p. 

k. 

Studiju programma 
pilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 
Kopā 

1.  
Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

“VADĪBAS ZINĀTNE”  

12 4 16 

2.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

(Komercpakalpojumu vadītāja specializācija  

10 3 13 

3.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

(Mārketinga sektora vadītāja specializācija)  

11 3 14 
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4.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Tūrisma 

uzņēmuma vadītāja specializācija)  

7 - 7 

5.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Ārējo 

sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija)  

11 - 11 

6.  
Akadēmiskā maģistra studiju programma 

“VADĪBAS ZINĀTNE”  

12 - 12 

 Kopā: 63 10 73 

28.3.Absolventu skaits 2012./2013.studiju gadā: 

N. 

p. 

k. 

Studiju programma 
pilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 
Kopā 

1.  
Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

“VADĪBAS ZINĀTNE”  

10 2 12 

2.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

(Komercpakalpojumu vadītāja specializācija  

14 7 21 

3.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

(Mārketinga sektora vadītāja specializācija)  

16 1 17 

4.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Tūrisma 

uzņēmuma vadītāja specializācija)  

18 2 20 

5.  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma ”UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Ārējo 

sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija)  

- - - 

6.  
Akadēmiskā maģistra studiju programma 

“VADĪBAS ZINĀTNE”  

12  12 

 Kopā: 70 12 82 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

4. un 5. kursa studentu aptaujā, kas tiek veikta katru pavasari, ir iekļauti jautājumi, kas nosaka 

respondenta kopēju apmierinātību ar studiju programmas saturu, tās kvalitāti, vēlēšanos 

turpināt studijas, uzticību mācību iestādei un studiju programmai, ekspektāciju piepildījumu – 

kādas tās bija, stājoties attiecīgajā studiju programmā un to absolvējot. Jāatzīmē, ka lielākā 

daļa studentu (75%) ir kopumā apmierināti („ļoti apmierināts”, „zināmā mērā apmierināts”) 

ar studiju programmas izvēli un studiju programmas saturu kopumā. Turklāt 80% respondentu 

apliecina, ka rekomendētu studijas attiecīgajā studiju programmā saviem draugiem (atbilţu 

varianti „Jā, noteikti” un „Jā, iespējams”). 35% no respondentiem norāda uz vēlmi pievērst 

vairāk uzmanības praktiskajam aspektam, tādēļ jau no nākamā studiju gada C – brīvās izvēles 

daļā bakalaura studiju programmas studentiem tiks piedāvāts iziet profesionālo praksi iestādēs 

un uzņēmumos.  

RA tiek veiktas regulāras studentu aptaujas, lai noskaidrotu studējošo viedokļus daţādos 

jautājumos. Katra studiju semestra beigās tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu studentu 

viedokli par pasniedzamo studiju kursu kvalitāti, pasniegšanas kvalitāti, pasniedzēja attieksmi 

pret studentiem. Katram studentam ir iespēja novērtēt katru docētāju un kursu, kas ir apgūts 

attiecīgajā semestrī. Šī aptauja kalpo kā atgriezeniskā saikne un mācību procesa novērtējums. 

Aptaujas rezultāti tiek izskatīti katedru sēdēs.  



37 

 

Aptaujājot studentus situācijā, kad tie izlemj pārtraukt studijas Rēzeknes Augstskolas 

akadēmiskajās studiju programmās, kā galvenie iemesli tiek minēti šādi:  

 studijas pārtraukuši  sakarā  ar darbu, t.sk. ar darbu ārzemēs – ap 16%; 

 studijas pārtraukuši nesekmības dēļ pēc pirmās sesijas un vēlākajos studiju gados – 

ap 14%; 

 uzsākuši studijas vairākās augstskolās vai vairākās studiju programmās – ap 3%;  

 atskaitīti citu iemeslu dēļ (dzīves vietas maiņa; ģimenes apstākļu dēļ; bērna 

piedzimšana u.c.) – ap 7% u.c.  

 

30. Absolventu aptaujas un to analīze 

RA Ekonomikas un vadības  fakultātē kopš 2000.gada maija notiek regulāri absolventu 

salidojumi, un tie liecina par lielu atsaucību no absolventu puses. Pasākuma laikā katru gadu 

tiek aptaujāti 60-80 absolventi. 

2012.gada absolventu aptaujas analīze liecina par to, ka arī vairākus gadus pēc augstskolas 

absolvēšanas, izvērtējot savu studiju laiku caur darba pieredzes prizmu, absolventi pozitīvi 

vērtē iegūto izglītību (gandrīz 100 % respondentu). Respondenti tika aicināti novērtēt savu 

attieksmi pret iegūtajām zināšanām, atbilstību darba tirgus prasībām un sagatavotību darbam 

savā specialitātē. 90% respondentu visus aspektus vērtē kā pozitīvus. Daţi no respondentiem 

nestrādā iegūtajā specialitātē, tāpēc jautājums par sagatavotību darbam savā specialitātē nevar 

tikt objektīvi novērtēts. Arī absolventi uz jautājumu, vai viņi ieteiktu studijas RA Ekonomikas 

fakultātes attiecīgajā studiju programmā sev tuvam cilvēkam, 90% gadījumu atbildēja 

apstiprinoši. 

Fakultātes nākotnes nodomi ir saistīti ar absolventu asociācijas izveidi, kas stiprinātu saikni 

starp augstskolu un uzņēmējdarbības vidi, ņemot vērā, ka daļa no absolventiem kļūst par 

darba devējiem, kā arī tas palīdzētu studiju rezultātu izvērtēšanā.  

 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Kredītu 

piešķiršanas komisijā, fakultātes Domē, Senātā. Tas nodrošina studentu aktivitātes visos 

jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu.  

Aktīvi darbojas RA Studentu pašpārvalde un katras fakultātes studentu pašpārvalde. Studenti 

aktīvi piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā, daţādu, ar studējošiem 

saistīto, problēmu risināšanā.   

Pateicoties studējošo un docētāju sadarbībai: 

 studējošie regulāri piedalās zinātniskajās aktivitātēs kā Latvijā, tā arī ārpus tās 

robeţām, 

 studenti līdzdarbojas zinātniski pētniecisko konferenču organizēšanā - 2013.g. aprīlī 

notika 15. studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un risinājumi”; konferences rakstu krājumā tiek publicēti 

veiksmīgākie studentu zinātnisko pētījumu rezultāti. Rakstu krājumi ir pieejami EVF 

katedrās un RA bibliotēkās. 

 Katru gadu tiek veiktas studentu aptaujas, kurās tie novērtē studiju kvalitāti, aptauju 

dati tiek apkopoti, analizēti un ņemti vērā, pilnveidojot studiju procesu.  

 Studenti aktīvi piedalās arī informatīvo materiālu par studiju iespējām  RA izplatīšanā 

Informācijas dienās, izglītības izstādēs „Izglītība un karjera”, „ Skola” u.c..   
 

III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 
 

32. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, 

ņemot vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 
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Ekonomiskā izaugsme Latvijā paredz jaunu uzņēmumu veidošanos katrā reģionā. Tā saistīta 

ar uzņēmējdarbības vadības nodrošināšanu mazo un vidējo uzņēmumu līmenī, atsevišķu 

struktūrvienību vadību gan raţošanas, gan pakalpojumu sfērā.  

Latvijas NAP 2020 izcilas uzņēmējdarbības vides izveidošana ir viens no 12 svarīgākajiem 

prioritārajiem virzieniem Latvijas tautsaimniecības attīstībai, īpaši uzsverot teritoriālā 

potenciāla paaugstināšanu ekonomiskās aktivitātes atraisīšanu, īpaši mazo un vidējo 

uzņēmumu sektorā. NAP 2020 paredzēts, ka ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits no 67000 

2014.g. palielināsies līdz 90000 2030. gadā.  

LR Ekonomikas ministrijas 2013. g. informatīvais ziņojumus par darba tirgus vidēja un 

ilgtermiņa prognozēm  

(http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf) paredz, ka 

pieprasījums pēc augstāko izglītību ieguvušiem speciālistiem palielināsies no 303,0 tūkst. 

2012. g. līdz 441,6 tūkst. 2030. g. Savukārt pieprasījums pēc darbaspēka augstas 

kvalifikācijas nodarbinātā personāla grupā palielināsies: 

 2012 2015 2020 2025 2030 

A
u
g
st

a 
lī

m
eņ

a 
 

sp
ec

iā
li

st
i 

 

V
ad

īt
āj

i 
 

Administratīvie vadītāji un 

komercdirektori 

21,5  22,0  21,8  21,4  21,0  

Raţošanas un specializēto 

pakalpojumu jomas vadītāji 

23,0  25,3  28,5  31,6  34,9  

Viesmīlības, ēdināšanas, 

tirdzniecības un citu 

pakalpojumu jomas vadītāji 

7,9  8,8  10,0  11,1  12,3  

V
ec

āk
ie

  

sp
ec

iā
li

st
i Komercdarbības un 

pārvaldes (administrācijas) 

vecākie speciālisti 

36,0  37,9  39,7  41,4  43,2  

S
p
ec

iā
li

st
i 

 

Komercdarbības un 

pārvaldes (administrācijas) 

speciālisti 

64,0  66,4  68,0  69,1  70,5  

Šādā kontekstā īpašu nozīmi iegūst uzņēmējdarbības uzsākšanai sagatavotu  speciālistu 

izglītošana SV atbilstošajās studiju programmās, kas paredz plānveidīgu, kvalitatīvu un 

vispusīgu cilvēkresursu sagatavošanu Latgales reģiona un Latvijas tautsaimniecības attīstībai. 

tādos virzienos kā tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība, mārketinga sektora vadība, 

komercpakalpojumu vadība, ārējo sakaru vadība. 

 

  

 

32.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 

 augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziena mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus 

speciālistus gan reģiona, gan valsts darba tirgum, pilnveidot SP atbilstoši darba tirgus 

prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, attīstīt mūţizglītības  sistēmu, 

kā arī Latgales ekonomikas mijiedarbību starptautiskajā kontekstā.”RA darbības un attīstības 

stratēģijas 2009. – 2015.” Vīzija paredz, ka RA periodā līdz 2015.gadam kļūs par integrētajās 

inţenieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā 

starptautiski konkurētspējīgu Latgales Universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū 

pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai 

sabiedrības attīstībai. 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf
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32.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par 

absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

Apmēram 70% akadēmiskās studiju programmas „Vadības zinātne” absolventu iekārtojas 

darbā Latgales reģiona organizācijās un uzņēmumos. Gandrīz 100% nepilna laika studentu 

strādā vai paši ir darba devēji.  

Sadarbību ar darba devējiem nodrošina ne tikai regulāras tikšanās diskusijas, bet arī RA 

Konvents. RA Konvents ir nodibināts sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām un darbojas 

stratēģiskās attīstības, studiju programmas pilnveidošanas, zinātniskā potenciāla izmantošanas 

un citās jomās. Padomnieku konvents pulcējas reizi gadā. Konventā ietilpst astoņu Latgales 

novadu un pilsētu pašvaldību pārstāvji. Pašvaldību atbalsts un palīdzība tiek izmantota 

atkarībā no nepieciešamības un situācijas.  

Sadarbībai ar darba devējiem ir īpaši svarīga nozīme studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanā. Studiju programmas absolventu nodarbinātība ir viens no galvenajiem 

apliecinājumiem no darba devēju puses studiju programmas kvalitātei un studentu apgūtās 

izglītības atzīšanai.  

Reģionālās augstskolas statuss nodrošina to, ka saikne ar darba devējiem reģionā ir cieša un 

kontakti tuvi. Sadarbība notiek arī daţādu projektu izstrādē, iesaistoties nevalstiskās 

aktivitātēs un pasākumos, tāpēc var apgalvot, ka arī neoficiālā atgriezeniskā saikne pastāv un 

darba devēju viedoklis tiek ņemts vērā, plānojot studiju programmas attīstību un 

pilnveidošanu. 

Apkopojot darba devēju viedokļus, var secināt, ka bakalaura un maģistra studiju programmas 

absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte pilnībā apmierina darba devējus:  

 Absolventiem, kuri sāk strādāt uzņēmumos un organizācijās, ir labas zināšanas vadībā, 

ekonomikā, tirgzinībā, finansēs, grāmatvedībā un vadības psiholoģijā. 

 Darba devēji atzīmē, ka studentiem/absolventiem ir laba „teorētiskā bāze” praktiskas 

darbības uzsākšanai, turklāt studenti/absolventi māk un spēj veiksmīgi pielietot 

teorētiskās zināšanas praksē. 

 Bakalaura un maģistra studiju programmas absolventu praktiskās iemaņas un prasmes 

kopumā atbilst darba devēju prasībām. 

 Tomēr darba devēji, vērtējot studentu prasmes un iemaņas, norāda uz nepieciešamību 

attīstīt un pilnveidot studentu inovatīvo domāšanu, spēju radīt jaunus un inovatīvus 

produktus, izrādīt iniciatīvu;  

 Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar iepriekšējo studiju programmas pašnovērtējuma periodu, 

daba devēji ir ļoti apmierināti ar absolventu komunikatīvajām iemaņām, prasmi strādāt 

komandā, svešvalodu zināšanām u.c. 

 Latgales reģiona darba devēji norāda, ka tuvākajā laikā pieprasījums pēc vadības 

speciālistiem nemazināsies. Turklāt bakalaura izglītība vadībzinātnē un/vai maģistra 

izglītība vadībzinātnē ir nepieciešama daudziem speciālistiem, kuri strādā valsts 

iestādēs un organizācijās, arī uzņēmumos un kuriem nepieciešama papildus 

kvalifikācija.  

 Studiju programmas perspektīvais novērtējums no darba devēju viedokļa. Darba 

devēji pozitīvi vērtē bakalaura/maģistra studiju programmu un prognozē, ka 

perspektīvā, attīstot un pilnveidojot studiju programmu, pievēršot vēl lielāku vērību 

studentu praksēm, teorētisko zināšanu praktiskās pielietojamības apgūšanai, studiju 

programmu absolventiem ir visas iespējas aktīvi iesaistīties darba tirgū.  

Kopumā aptauju dati liecina, ka SV absolvējušie bakalauri un maģistri ir konkurētspējīgi 

Latvijas darba tirgū. Daudzi RA Ekonomikas un vadības fakultātes akadēmisko studiju 

programmu absolventi strādā valsts pārvaldes sistēmā (VID, Muita, Labklājības ministrija, 

Iekšlietu ministrija u.c.). 70% no tiem strādā Latgalē (ap 25 % - vadošajos amatos). 90% 
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Ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programmas absolventu sekmīgi turpina akadēmisko 

izglītību maģistratūrā gan RA, gan citās Latvijas augstskolās. 
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1.PIELIKUMS  

Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 
Nr.p. 

k.  

Vārds, uzvārds  Zinātniskais 

grāds  

Akadēmiskais 

amats  

Studiju programma  Studiju kurss 

Nosaukums  KP LUIS kods  

1.  Irēna  Silineviča  Dr.sc.ing. Profesore  SP “Uzņēmējdarbība” Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana  2 VadZ3028 

SP “Uzņēmējdarbība”  Tūrisma analīze  4 Ekon3075 

BSP “Vadības zinātne” Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana  4 VadZ3045 

MSP “Vadības zinātne” Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana  4 VadZ7001 

MSP “Vadības zinātne” Sabiedrisko attiecību vadība  4 VadZ6033 

MSP “Vadības zinātne” Sociālo zinātņu pētījuma metodes  2 VadZ6025 

MSP “Vadības zinātne” Kvalitātes sistēmas  2 VadZ6022 

MSP “Vadības zinātne” Reģionālā ekonomika un politika Latvijā  2 Ekon7002 

MSP “Vadības zinātne” Inovāciju vadība  4 VadZ7004 

2.  Oļegs  Uţga-

Rebrovs  

Dr.sc.ing. Profesors  SP “Uzņēmējdarbība”  Vadības teorija  4 Ekon2002 

MSP “Vadības zinātne” Komercuzņēmumu darbības vērtēšana un 

lēmumu pieņemšana  

2 VadZ7002 

3.  Rita  Liepiņa  Dr.oec. Profesore  MSP “Vadības zinātne” Projektu plānošana un kontrole  4 VadZ6002 

MSP “Vadības zinātne” Vērtspapīru tirgus (C) 4  Ekon7004 

4.  Iveta  Mietule  Dr.oec. Asoc.prof. SP “Uzņēmējdarbība” Uzņēmējdarbības finanses  4 VadZ3035 

SP “Uzņēmējdarbība” Grāmatvedības teorija  4 Ekon2008 

BSP “Vadības zinātne” Ievads grāmatvedībā  2 Ekon1046 

BSP “Vadības zinātne” Uzņēmējdarbības finanses  2 Ekon3006 

MSP “Vadības zinātne” Finanšu pārvaldība  4 VadZ6041 

5.  Karīne  Laganovska  Dr.philol.  Asoc.prof. SP “Uzņēmējdarbība” Cittautu kultūru studijas  2 MākZ1053 

SP “Uzņēmējdarbība” Lietišķā komunikācija otrajā svešvalodā 

(vācu valodā) 

4 Valo3118 

SP “Uzņēmējdarbība” Komunikatīvā kompetence svešvalodās  4 KomZ3012 

SP “Uzņēmējdarbība”  Informācijas tehnoloģijas lietišķajā sarakstē 

un tulkošanā  

2 DatZ3036 

SP “Uzņēmējdarbība” Svešvaloda uzņēmējdarbībā (vācu val.) (C) 1 Valo1071 

BSP “Vadības zinātne” Svešvaloda uzņēmējdarbībā (vācu val.) I 2 Valo1144 

BSP “Vadības zinātne” Svešvaloda uzņēmējdarbībā (vācu val.) II 2 Valo1128 

6.  Gilberto Marzano  Dr.philos. Asoc.prof. SP “Uzņēmējdarbība” Multikritēriju analīze  1 Soci2006 
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7.  Ilmārs  Kangro  Dr.paed. Docents  SP “Uzņēmējdarbība” Matemātika  4 Mate1024 

BSP “Vadības zinātne” Matemātika  4 Mate1019 

8.  Lienīte  Litavniece  Dr.oec. Docente  SP “Uzņēmējdarbība”  Eiropas ekonomiskā integrācija  2 Ekon1021 

BSP “Vadības zinātne” Eiropas ekonomiskā integrācija (C) 2 Ekon1021 

MSP “Vadības zinātne” Risku analīze un vadīšana  4 VadZ6004 

MSP “Vadības zinātne” Stratēģiskā mārketinga vadīšana  4 VadZ7011 

MSP “Vadības zinātne” Starptautiskais mārketings  4 Ekon6003 

9.  Aivars  Kaupuţs  Dr.paed. Docents  SP “Uzņēmējdarbība” Sports I  - SpoZ1011 

SP “Uzņēmējdarbība”  Sports II - SpoZ1012 

BSP “Vadības zinātne” Sports I - SpoZ1011 

BSP “Vadības zinātne” Sports II - SpoZ1012 

10.  Inta  Rimšāne  Dr.oec. Docente  SP “Uzņēmējdarbība”  Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu val.) I 2 Valo1024 

SP “Uzņēmējdarbība”  Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu val.) II 2 Valo1127 

SP “Uzņēmējdarbība” Komunikatīvā kompetence svešvalodās  4 KomZ3012 

BSP “Vadības zinātne” Ievads vadības teorijā  4 VadZ1017 

BSP “Vadības zinātne” Svešvaloda menedţmentā (C) 4 Valo2168 

11.  Gaļina  Makarova  Dr.iur. Docente  SP “Uzņēmējdarbība”  Darba un komerctiesības  4 JurZ2027 

12.  Mārīte  Opincāne  Dr.philol. Docente  SP “Uzņēmējdarbība”  Cittautu kultūru studijas  2 MākZ1053 

SP “Uzņēmējdarbība” Darījumu korespondence angļu valodā I 3 Valo3131 

SP “Uzņēmējdarbība”  Darījumu korespondence angļu valodā II 3 Valo3132 

SP “Uzņēmējdarbība” Angļu valoda jurisprudencē (C) 2 Valo2086 

13.  Iluta  Arbidāne  Dr.oec. Docente  SP “Uzņēmējdarbība”  Personālvadība  2 VadZ3003 

SP “Uzņēmējdarbība”  Finanšu grāmatvedība  4 Ekon2018 

SP “Uzņēmējdarbība” Stresa un laika menedţments  2 Psih2043 

BSP “Vadības zinātne” Finanšu grāmatvedība  2 Ekon2062 

BSP “Vadības zinātne” Personālvadība  4 VadZ3025 

BSP “Vadības zinātne” Stresa un laika menedţments (C) 2 Psih2043 

MSP “Vadības zinātne” Cilvēkresursu vadība  4 VadZ6038 

MSP “Vadības zinātne” Organizāciju kultūru un komunikāciju 

vadība  

2 VadZ6023 

MSP “Vadības zinātne” Biznesa vērtēšana (C) 4 Ekon7015 

14.  Ērika  Ţubule  Dr.oec. Docente  SP “Uzņēmējdarbība” Publiskās finanses  4 Ekon1028 

BSP “Vadības zinātne” Publiskās finanses  2 Ekon1047 

MSP “Vadības zinātne” Starptautiskā ekonomika (C) 4 Ekon6001 

15.  Sandra  Eţmale  Dr.oec. Docente  MSP “Vadības zinātne” Teritoriālā plānošana  2 Ekon6022 

16.  Andris  Pelšs Mg.oec. Docents  SP “Uzņēmējdarbība”  Statistika I 2 Ekon1031 
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BSP “Vadības zinātne” Statistika I 2 Ekon1031 

SP “Uzņēmējdarbība”  E-komercija 2 VadZ3036 

SP “Uzņēmējdarbība” Cenu politika uzņēmumā  2 Ekon3020 

BSP “Vadības zinātne” Vadības grāmatvedība  2 Ekon3038 

BSP “Vadības zinātne” E-komercija (C) 2 VadZ3036 

 

17.  Anita  Puzule  Mg.oec. Docente  SP “Uzņēmējdarbība”  Zinātniskā darba pamati  2 Ekon1017 

BSP “Vadības zinātne” Zinātniskā darba pamati  2 Ekon1017 

BSP “Vadības zinātne” Nodokļu sistēma  2 Ekon3014 

MSP “Vadības zinātne” Sociālo zinātņu pētījuma metodes  2 VadZ6025 

18.  Iveta  Graudiņa  Mg.soc.sc. Docente  SP “Uzņēmējdarbība” Pasākumu vadība  1 Ekon4039 

19.  Viktorija  Pokule  Mg.paed. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu val.) I 2 Valo1024 

SP “Uzņēmējdarbība”  Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu val.) II 2 Valo1127 

SP “Uzņēmējdarbība” Informācijas tehnoloģijas lietišķajā sarakstē 

un tulkošanā  

2 DatZ3036 

BSP “Vadības zinātne” Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu val.) I 2 Valo1143 

BSP “Vadības zinātne” Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu val.) II 2 Valo1127 

20.  Ivars  Jurčs  Mg.sc.ing.  Lektors  SP “Uzņēmējdarbība” Darba aizsardzība  1  PolZ2101 

SP “Uzņēmējdarbība” Civilā aizsardzība  2 VadZ1009 

BSP “Vadības zinātne” Civilā aizsardzība (C) 1 VadZ1020 

BSP “Vadības zinātne” Darba aizsardzība un ergonomika (C)  1 VadZ1021 

21.  Aija  Čerpinska  Mg.soc.sc. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Lietvedība  2 VadZ1010 

SP “Uzņēmējdarbība” Biroja darba organizēšana un vadīšana (C) 2 VadZ2017 

BSP “Vadības zinātne” Dokumentu pārvaldība  2 VadZ1016 

22.  Ēriks  Kalvāns  Mg.paed., 

Mg.psych. 

Lektors  SP “Uzņēmējdarbība”  Psiholoģija  2 Psih1007 

BSP “Vadības zinātne” Psiholoģija  2 Psih1007 

23.  Sandra  Laizāne  Mg.philol.  Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Mūsdienu latviešu valodas attīstības 

tendences  

2 Valo1259 

SP “Uzņēmējdarbība” Lietišķās lingvistikas pamatkurss  2 Valo1260 

SP “Uzņēmējdarbība” Latviešu valodas runas un rakstu kultūra  2 Valo2169 

24.  Ēvalds  Višķers  Mg.soc.sc. Lektors  SP “Uzņēmējdarbība”  Ievads uzņēmējdarbībā  2 VadZ1004 

SP “Uzņēmējdarbība” Mikroekonomika  4 Ekon1009 

SP “Uzņēmējdarbība” Starptautiskās ekonomiskās attiecības  4 Ekon4010 

SP “Uzņēmējdarbība” Mārketinga pētījumi  3 Ekon3077 

SP “Uzņēmējdarbība” Pakalpojumu mārketinga vadība  2 Ekon4039 

SP “Uzņēmējdarbība” Ievads ekonomikas teorijā un metodoloģijā 2 Ekon1045 
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(C) 

BSP “Vadības zinātne” Ievads ekonomikas teorijā un metodoloģijā  2 Ekon1045 

BSP “Vadības zinātne” Mikroekonomika  4 Ekon1009 

BSP “Vadības zinātne” Ievads uzņēmējdarbībā  2 VadZ1004 

BSP “Vadības zinātne” Mārketinga pētījumi  2 Ekon4050 

BSP “Vadības zinātne” Starptautiskās ekonomiskās attiecības (C) 2 Ekon3081 

25.  Aleksejs  Zorins  Mg.sc.ing. Lektors  SP “Uzņēmējdarbība” Informātika  3 DatZ1029 

BSP “Vadības zinātne” Informātika  2 DatZ1051 

 

 

26.  Vilhelma  Ņikitina  Mg.biz.vad. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Makroekonomika  4 Ekon2009 

BSP “Vadības zinātne” Makroekonomika  4 Ekon2009 

SP “Uzņēmējdarbība” Inovāciju vadība  4 VadZ3038 

SP “Uzņēmējdarbība” Ekonomikas mācību vēsture (C) 2 Ekon1005 

BSP “Vadības zinātne” Inovāciju vadība  2 VadZ3042 

27.  Einārs  Ulnicāns  Mg.oec. Lektors  SP “Uzņēmējdarbība” Statistika II 2 Ekon2051 

BSP “Vadības zinātne” Statistika II 2 Ekon2051 

28.  Daina  Znotiņa  Mg.soc.sc. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Reģionālā ekonomika  2 Ekon2005 

SP “Uzņēmējdarbība” Patērētāju uzvedība  4 VadZ3030 

SP “Uzņēmējdarbība” Mārketinga komunikācijas  3 Ekon3076 

SP “Uzņēmējdarbība”  Biznesa komunikācijas  2 Ekon2053 

SP “Uzņēmējdarbība”  Mediji un reklāma  2 Ekon3089 

SP “Uzņēmējdarbība” Lietišķā komunikācija (C)  2 Ekon3078 

BSP “Vadības zinātne” Mārketinga komunikācijas  2 Ekon3065 

BSP “Vadības zinātne” Patērētāju uzvedība  2 VadZ3022 

BSP “Vadības zinātne” Reģionālā ekonomika  2 Ekon2005 

BSP “Vadības zinātne” Lietišķā komunikācija (C)  2 Ekon3078 

29.  Iveta  Dembovska Mg.oec. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Tirgzinība  4 Ekon2015 

SP “Uzņēmējdarbība”  Biznesa ētika  2 Filz3101 

SP “Uzņēmējdarbība”  Pakalpojumu uzņēmējdarbība  4 VadZ3032 

SP “Uzņēmējdarbība” Loģistika  2 VadZ3023 

SP “Uzņēmējdarbība” Starptautiskais mārketings  2 Ekon3068 

SP “Uzņēmējdarbība” Tūrisma uzņēmējdarbības vadība  4 VadZ2015 

SP “Uzņēmējdarbība” Viesnīcu darba organizācija un vadība I 2 Ekon3007 

SP “Uzņēmējdarbība” Viesnīcu darba organizācija un vadība II 2 Ekon3035 

SP “Uzņēmējdarbība”  Ekonomiskā ģeogrāfija  2 Geog4001 
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BSP “Vadības zinātne” Mārketinga teorētiskie pamati  4 Ekon2069 

BSP “Vadības zinātne” Loģistika  2 VadZ3023 

BSP “Vadības zinātne” Biznesa ētika  2 Filz3101 

MSP “Vadības zinātne” Stratēģiskā mārketinga vadīšana  4 VadZ7011 

MSP “Vadības zinātne” Starptautiskais mārketings  4 Ekon6003 

30.  Svetlana  Iļjina  Mg.philol. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Angļu valoda starpkultūru komunikācijā I 2 Valo1267 

SP “Uzņēmējdarbība” Angļu valoda starpkultūru komunikācijā II 2 Valo1268 

SP “Uzņēmējdarbība” Mutvārdu komunikācija un prezentācija 

angļu valodā I 

3 Valo3129 

SP “Uzņēmējdarbība”  Mutvārdu komunikācija un prezentācija 

angļu valodā II 

3 Valo3130 

31.  Lolita  Kivleniece-

Kuzņecova  

Mg.soc.sc. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Publiskās runas pamati  2 KomZ2008 

BSP “Vadības zinātne” Publiskās runas pamati (C) 2 KomZ2008 

 

32.  Veronika  Korkla Mg.paed. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Socioloģija  2 Soci2003 

BSP “Vadības zinātne”  Loģika  2 Filz1015 

BSP “Vadības zinātne” Filozofija  2 Filz1021 

BSP “Vadības zinātne” Socioloģija  2 Soci2003 

33.  Ināra  Paramonova  Mg.oec. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Vadības psiholoģija  2 Psih4015 

BSP “Vadības zinātne” Vadības psiholoģija  2 Psih4015 

34.  Liene  Amantova-

Salmane 

Mg.soc.sc. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Projektu vadība  2 VadZ3013 

BSP “Vadības zinātne” Projektu vadība  2 VadZ3013 

MSP “Vadības zinātne” Projektu plānošana un kontrole  4 VadZ6002 

35.  Inta  Kotāne  Mg.oec. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Uzņēmējdarbības analīze  2 VadZ4006 

SP “Uzņēmējdarbība” Kredītiestāţu vadība un tirgzinība (C) 2 Ekon3028 

SP “Uzņēmējdarbība” Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas 

(C) 

2 Ekon2037 

BSP “Vadības zinātne” Uzņēmējdarbības analīze  2 VadZ4006 

BSP “Vadības zinātne” Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas 

(C) 

2 Ekon2037 

BSP “Vadības zinātne” Kredītiestāţu vadība (C) 2 VadZ2022 

MSP “Vadības zinātne” Vērstapīru tirgus (C) 4 Ekon7004 

36.  Inese  Silicka  Mg.soc.sc. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Vides ekonomika  2 VidZ1011 

SP “Uzņēmējdarbība” Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība  4 VadZ3039 

BSP “Vadības zinātne” Vides ekonomika (C) 2 VidZ1011 

37.  Eduards  Purviņš  Mg.oec. Lektors  SP “Uzņēmējdarbība” Uzņēmējdarbības plānošana  4 VadZ3035 
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BSP “Vadības zinātne” Uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana  2 VadZ3049 

38.  Maija  Krūze  Mg.commerc. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Prečzinība  4 Ekon2049 

SP “Uzņēmējdarbība”  Vispārējās kvalitātes vadība  2 VadZ3001 

BSP “Vadības zinātne” Kvalitātes vadība  2 VadZ3044 

MSP “Vadības zinātne” Kvalitātes sistēmas  2 VadZ6022 

39.  Irēna  Beinaroviča-

Litvinova  

Mg.soc.sc. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Audita pamati 2 Ekon3103 

BSP “Vadības zinātne” Audita pamati (C) 2 Ekon3103 

40.  Valentīna  Deksne  Mg.biol. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Ekskursiju vadīšanas metodika  2 Ekon1002 

SP “Uzņēmējdarbība” Tūrisma higiēna (C) 2 Medi2010 

41.  Mihails  Kijaško  Mg.sc.comp. Lektors  SP “Uzņēmējdarbība” Tūrisma informācijas sistēmas  1 DatZ4002 

42.  Aija  Kuzminska  Mg.valsts 

pārvaldē  

Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Starptautiskās tiesības  2 JurZ3040 

43.  Emīlija  Strode  Mg.paed. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Otrās svešvalodas pamatkurss (vācu valoda) 4 Valo2170 

BSP “Vadības zinātne” Starpkultūru biznesa attiecības  2 VadZ4026 

44.  Valentīna  Prikule  Mg.paed. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība”  Rakstiskās tulkošanas teorija un prakse  2 Valo3120 

45.  Pēteris  Kivrāns  Mg.hist. Lektors  BSP “Vadības zinātne” Politoloģija  2 PolZ1002 

46.  Guntars 

Agate  

Paeglis  Mg.theol. Lektors  MSP “Vadības zinātne” Sabiedrisko attiecību vadība  4 VadZ6033 

47.  Vija  Pleiksne – 

Gutāne  

Mg.philol., 

Mg.soc.sc. 

Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Ievads mutiskajā tulkošanā (C) 2 Valo3060 

SP “Uzņēmējdarbība” Starptautiskās terminoloģijas pārvaldība (C) 2 Valo2173 

48.  Jeļena  Volkova  Mg.oec. Lektore  SP “Uzņēmējdarbība” Apdrošināšana (C) 2 Ekon3101 
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Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča   

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 
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starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 
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izdevumos vai  

ASV Kongresa 
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katalogos   

 Silineviča, I. (2013) Implementation problems of Development Strategies: case 
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Dr.sc.ing., profesors Oļegs Uţga-Rebrovs   
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publikācijas 
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pieejamās 
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Zinātniskās 
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 Uţga-Rebrovs, O., Zarembo, I. (2012) The analysis of Efficiency Dependence 
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 on the Grid Size. 

Scientific Journal of Riga Technical University „Information Technology and 

Management Science”, 2012/15, pp.26 – 31. (EBSCO datu bāzē) 

 Uţga-Rebrovs, O., Kulešova, G. (2012) Some Approaches to Combining 
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pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 
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izdevumos vai  
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 Uţga-Rebrovs, O., Krasovskis, V., Samusenko, I., Teilans, A. (2013) The 

support concept of software development iteration management. Proceedings of 

the International Conference on Applied Information and Communication 
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 Znotina D., Uzga-Rebrovs O. (2012) Analysis of changes in human resources 
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University Academic Press „Saule”, p. 34 -52, ISSN 1691-6115 (EBSCO datu 
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publikācijas, kas 

publicētas citos 

Latvijas un 

ārzemju 

izdevumos 

 Uţga-Rebrovs, I., Grabusts, P. (2012) Сравнительный анализ двух 

подходов к моделированию и учѐту рисков в принятии решений. 

Научно-практический журнал Проблемы анализа риска, Том 9 2012, 
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 сс. 8 -23.  

 

Dr.oec., asoc. profesore Iveta Mietule   

Zinātniskās 
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ir atrodamas 

anonīmi 
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 Mietule, I. (2012) Cilvēkkapitāla veidošanās teorētiskie aspekti ekonomikas un 
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socializācijas  pētījumu institūts. Starptautiski zinātniskās konferences 
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Tautsaimniecības pētījumi Nr.1(4), 2012,  269.-279.lpp. ISSN 1691-5828 

(Index-Copernicus datu bāzē) 

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

publicētas citos 

Latvijas un 

ārzemju 

izdevumos 

 Mietule, I. (2012) Economic aspects of wages. Статьи и тезисы 15-й 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 



49 

 

Dr. philol., asoc. profesore Karīne Laganovska    
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datubāzēs vai 

nozaru vadošajās 

datubāzēs 

 Ezmale, S. (2013) Integrated Regional Development Concepts: Case of 

Rezekne City. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9
th 

International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2013.Volume I. 

Rezekne: RA Izdevniecība, 229- 234 lpp. (Thomson Reuters Conference 

Proceeding Citation Index datu bāzē) 

 

 

Dr.oec., docente Ērika Ţubule    

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Zubule, E. (2013) Evaluation Options of Operational Efficiency of Public 

Sector. Proceedings of the 12th International Conference “Management 

Horizons in Changing Economic Environment: visions and challenges” ISSN 

2029-8072 (EBSCO datu bāzē) 

 Zubule, E., Grabusts, P. (2012) Niskanena klasiskā biroja darbības modeļa 

pielietojuma potenciālās iespējas. Sociālo zinātņu ţurnāls „Latgales 

tautsaimniecības pētījumi” Nr.1(4), 399.-410.lpp. ISSN 1691-5828  (Index-

Copernicus datu bāzē) 

 

 

Dr.oec., docente Iluta Arbidāne   

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

 Arbidāne, I., Zelgalve, E. (2012) Current assets structure and exploration of 

business in Latvia. Research papers 6, ISSN 1822-8402, European Integration 

Studies (EBSCO datu bāzē) 

 Arbidāne, I. (2012) Apgrozāmo līdzekļu jēdziena interpretācija zinātniskajā un 

nozares literatūrā. Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu ţurnāls 

Nr1(4), ISSN 1691-5828, Rēzekne (Index-Copernicus datu bāzē) 

 Arbidāne, I., Ignatjeva, S. (2013) The Relationship between Working Capital 

Management and Profitability: a Latvian Case. Global Review of Accounting 

and Finance Vol. 4. No. 1. March 2013. pp.148–158; ISSN Print: 1838-1413 

(Cabell‟s Directory of USA un ERA (Austrālija) datu bāzē) 
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katalogos   

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

publicētas citos 

Latvijas un 

ārzemju 

izdevumos 

 Arbidāne, I., Volkova, J. (2012) Internal factors influencing management of 

current assets// Solution of a Social Requirements and Objective reality issues 

in Economical and Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-130.lpp.ISBN 

978-1-909137-11-0 
 

 

Dr.paed., viesdocents Aivars Kaupuţs  

Zinātniskās 

publikācijas 

periodikā, kas ir 

iekļauta 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzēs vai 

nozaru vadošajās 

datubāzēs 

 Kaupuţs, A. (2013) Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas 

skala. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA,  II daļa  (Thomson Reuters Web of  science datu bāzē) 

 Kaupuţs, A. (2012) Evaluation of a physical activity promotion program for 

seniors. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Rēzekne, RA,  II daļa, 288.-299.lpp.  (Thomson Reuters 

Web of  science datu bāzē) 

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Kaupuţs, A. (2012) A cross-sectional analysis of physical activity, 

psychological determinants and health related variables of Latvian older adults. 

European Journal of Adapted Physical Activity, 5(1), pp.39-52, ISSN 1803-

3857 (EBSCO datu bāzē) 

 Kaupuţs, A. (2013) The relationship between physical activity and exercise 

motivation of the first year students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific 

Journal of Sport Science. Rīga  Vol. 4, Nr.1, pp.3-15, ISSN 1691-7669 (Index-

Copernicus datu bāzē)  

Konferenču tēzes  Kaupuţs, A. (2013) Mechanotherapy in rehabilitation process. 6th Baltic 

Scientific Conference Sport Science for Sustainable Society. Abstracts. Riga. 

 Kaupuţs, A. (2013) Effects of isokinetic rehabilitation program on Achilles 

tendon rupture treatment: the case study. 3rd International Conference on 

Theory and Practice in Adapted Physical Activity. Abstracts. Olsztyn, Polija. 

 

Dr. paed., Mg. math., docents Ilmārs Kangro   

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

 Teirumnieka, Ē., Kangro, I.,  Teirumnieks, E., Kalis, H. (2013) The 

mathematical modeling of metals mass transfer in three layer peat blocks. 9
th
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ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. 

Resources”, RHEI, Rēzekne, Latvia, June 20-22, p. 87-94, ISSN 1691-5402,  

(Web of Knowledge datu bāzē) 

 

 

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

publicētas citos 

Latvijas un 

ārzemju 

izdevumos 

 Яриновский, Б., Кангро, И. (2013) Естественнонаучное образование в 21 

веке: проблемы и пути их решения. Natural Science Education at a General 

School – 2013. 19th National Scientific-Practical Conference, Skuodas, 26-17 

April, 2013., p. 113-123. 

 Garleja R., Kangro I., Kalis H. (2012). The possibilities of improving 

mathematical studies in professional education. In.: Proc. of the int. conf.: 

Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, 13
th

 International 

Conference, TARTU, 30. May – 1. June, 2012, ESTONIA, University of Tartu, 

p.45-60. ISBN 978-9949-484-50-8. 

 

Konferenču tēzes  Teirumnieka, Ē., Kangro, I., Teirumnieks, E., Kalis, H. (2013) On 

mathematical modelling of metals distribution in peat. In.: Abstracts of the 18
th

 

Int. conf.: MATHEMATICAL MODELLING and ANALYSIS, 4
th

 Int. conf.: 

APPROXIMATION METHODS and ORTHOGONAL EXPANSIONS, May 27 – 

30, 2013 Tartu, Estonia, p.55. 

 Kangro, I., Garleja, R. (2013) The Content of Learning Mathematics in the 

Integration of Scientific Disciplines. . In.: Abstracts of the Int. conf.: Teaching 

Mathematics: Retrospective and Perspectives, 14
th

 international conference,. 

May 9 – 11, 2013, Jelgava, Latvia, Latvia University of Agriculture, 2013, p. 

15. 

 Kangro, I., Jarinovskis, B., Ciganskis, V. (2012) QUALITY OF 

MATHEMATICAL EDUCATION OF PROSPECTIVE ENGINEERS. In.: 

Abstracts of the 9
th 

LATVIAN MATHEMATICAL CONFERENCE, Jelgava, 

March 30-31, 2012, Latvijas Matemātikas biedrība, 2012, p. 35. 

 Kangro, I., Garleja, R., Kalis, H. (2012) THE POSSIBILITIES OF 

IMPROVING MATHEMATICAL STUDIES IN PROFESSIONAL 

EDUCATION. In.: Abstracts of the Int. conf.: Teaching Mathematics: 

Retrospective and Perspectives, 13
th

 international conference, 30. May – 1. 

June 2012 TARTU, ESTONIA, University of Tartu, p.25-26. 

 

 
Dr.philol., docente Mārīte Opincāne 
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Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Opincāne, M. (2012) From Human to Animal – Degradation of Personality 

under the Influence of Darwinist Ideas in Joseph Conrads‟ Novella The Heart 

of Darkness. Daugavpils University Faculty of the Humanities Institute of 

Comparative Studies  „‟ Nature and Culture‟‟ Daugavpils University Academic 

Press “Saule‟‟, ISSN 1691-5038 (EBSCO datu bāzē) 

 Opincāne, M. (2013) Džozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” 

un noveles „Tumsas sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. 

Komparatīvistikas  almanahs Nr. 1, (30) Daugavpils Universitātes 

akadēmiskais apgāds Saule, ISSN 2255- 9388 (EBSCO datu bāzē) 

 

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

publicētas citos 

Latvijas un 

ārzemju 

izdevumos 

 Opincāne, M. (2012) Krāsu semantika Airisas Mērdokas romānā ,,Jūra... 

jūra‟‟. Kultūras studijas: Krāsa literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu 

krājums. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 262. – 269. lpp 

ISBN 978-9984-14-551-8 

 Opincāne, M. (2013) Kopīgais un atšķirīgais skatījumā uz rakstnieka daiļradi 

Gustava Flobēra un Džozefa Konrada vēstulēs. Kultūras studijas: Vēstule 

literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes 

akadēmiskais apgāds Saule ISSN 1691 – 6026 

 Opincāne, M. (2013) Džozefa Konrada literārais un kultūras mantojums 

mūsdienu pasaulē. Starptautiskā zinātniskā  konference ,,Autors Teksts 

Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts ISSN 

2255-9272 

 

Dr. psych., Mg. paed., Mg.psych. lektors Ēriks Kalvāns 

Zinātniskās 

publikācijas 

periodikā, kas ir 

iekļauta 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzēs vai 

nozaru vadošajās 

datubāzēs 

 Kalvāns, E. (2013) Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

rakstu krājums (Thomson Reuters Web of  science datu bāzē) 

 Kalvāns, E. (2012) Psiholoģiskās labklājības saturs mūsdienu psiholoģiskajās 

teorijās. Rēzeknes Augstskolas PSPI zinātnisko rakstu krājums „Education 

reform in comprehensive school: Education content Research and 

implementations problem” (Thomson Reuters Web of  science datu bāzē) 

 Kalvāns, E. (2012) Psiholoģisko labklājību noteicošie faktori un ideālās un 

reālās psiholoģiskās labklājības modeļi. Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Sabiedrība, integrācija, izglītība” rakstu krājums, Rēzekne (Thomson Reuters 

Web of  science datu bāzē) 

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

 Kalvāns, E. (2013) Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā 

labklājība. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās 

konferences rakstu krājums (Web of Knowledge datu bāzē) 

 Kalvāns, E., Ignatjeva, S. (2013) Latgale inhabitants’ satisfaction with the 

quality of social environment micro – and macro – factor “Family”, “Job” and 

“State” and its impact on their feeling of happiness. DU zinātniskais ţurnāls 

„Reģionālais ziņojums” (EBSCO datu bāzē) 
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pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Kalvāns, E. (2012) Problem of phenomenon of happiness in perspective of today’s 

positive psychology. Starptautiskās zinātniskās conferences  “The 1
st
 Virtual 

International Conference on Advanced Research in Scientific Areas” materiāli, 

Slovākija (EBSCO datu bāzē) 

Monogrāfijas  Kalvāns, E. (2013) Laimes izjūtas un psiholoģiskās labklājības sociāli 

psiholoģiska analīze. Zinātniska monogrāfija. RA izdevniecība ISBN 978-

9984-44-116-0. 

Konferenču tēzes  Kalvāns, E. (2013) Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā 

labklājība. Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences 

tēţu krājums 

 

Mg.oec., lektore Inta Kotāne  

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Kotāne, I. (2012)  Cultural activities and leisure time spending opportunities as 

factors for attractiveness of a city – example of Daugavpils.  Management 

theory and studies for rural business and infrastructure development. Research 

papers 2(31), Lithuanian University of Agriculture Kaunas, pp.68-78. (EBSCO 

datu bāzē) 

 Kotāne, I., Kuzmina-Merlino, I. (2012) Assessment of financial indicators for 

evaluation of business performance. European integration studies. Research 

and Topicalities. No.6, pp.216.-224. (EBSCO datu bāzē) 

 Kotāne, I. (2012)  The role of the analysis of financial and non-financial 

indicators in assessment of performance of the companies. Management theory 

and studies for rural business and infrastructure development. Research papers 

5(34), Lithuanian University of Agriculture Kaunas. pp. 93-103. (EBSCO datu 

bāzē) 

 Kotāne, I. (2012) Daugavpils pilsētas ekonomiskā attīstība un iedzīvotāju 

materiālā labklājība kā viens no pilsētas pievilcības faktoriem. Latgales pilsētu 

pievilcības izpēte. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu ţurnāla 

speciālizlaidums. 45.-88.lpp. (Index-Copernicus datu bāzē) 

 Kotāne, I. (2013) Finanšu un nefinanšu rādītāju novērtējums uzņēmuma 

darbības izvērtēšanā.  Latgales Tautsaimniecības pētījumi: Sociālo zinātņu 

ţurnāls. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte; Reģionālistikas 

zinātniskais institūts. Nr. 1(5) 129.-147.lpp. (Index-Copernicus datu bāzē) 

 

Mg.oec., lektore Iveta Dembovska   

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

 Dembovska, I., Silicka, I. (2012) Cluster approach in the tourism business/ 

Klastera pieejas izmantošana tūrisma uzņēmējdarbībā. Rēzeknes Augstskola, 

Ekonomikas un vadības fakultāte, Reģionālistikas zinātniskais institūts. 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu ţurnāls. Nr.1(4). 

Rēzekne, 88.- 103.lpp. (Index-Copernicus datu bāzē) 

 Dembovska, I., Silicka, I. (2013) Ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumu izpēte un 

to kvalitātes analīze Rēzeknes pilsētā/ Research into catering enterprise service 

and its quality analysis in Rezekne. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un 
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datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

vadības fakultāte, reģionālistikas zinātniskais institūts. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu ţurnāls. Nr. 1(5). Rēzekne,  180-

202.lpp. ISSN 1691-5828 (Index-Copernicus datu bāzē) 
 

 

Mg.soc.sc., lektore Inese Silicka   

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Dembovska, I., Silicka, I. (2012) Cluster approach in the tourism business/ 

Klastera pieejas izmantošana tūrisma uzņēmējdarbībā. Rēzeknes Augstskola, 

Ekonomikas un vadības fakultāte, Reģionālistikas zinātniskais institūts. 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu ţurnāls. Nr.1(4). 

Rēzekne, 88.- 103.lpp. (Index-Copernicus datu bāzē) 

 Dembovska, I., Silicka, I. (2013) Ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumu izpēte un 

to kvalitātes analīze Rēzeknes pilsētā/ Research into catering enterprise service 

and its quality analysis in Rezekne. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un 

vadības fakultāte, reģionālistikas zinātniskais institūts. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu ţurnāls. Nr. 1(5). Rēzekne,  180-

202.lpp. ISSN 1691-5828 (Index-Copernicus datu bāzē) 
 

 

Mg.oec. lektore  Anita Puzule 

Zinātniskās 

publikācijas, kas ir 

atrodamas anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Puzule, A. (2013) Assessment of Labour Income Taxation in Latvia. 

Proceedings of  the 12th International Scientific Conference. Management 

Horizons in Changing Economic Environment. pp. 759 – 774  

ISSN 2029-8072 (EBSCO datu bāzē) 

 

 

Mg.soc.sc. lektore Aija Čerpinska  

Zinātniskās  Zvaigzne, A., Saulāja, I., Čerpinska, A. (2013) Employment problems for a 
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publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

certain population risk group in Latgale region. Latgales Tautsaimniecības 

pētījumi, Sociālo zinātņu ţurnāls, Nr.1 (5). Rēzekne: RA Izdevniecība, 243.-

254. lpp., ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus datu bāzē) 
 

 

Mg.soc.sc., lektore Daina Znotina  

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Znotina D., Ignatjeva S. (2013) Supply and demand of competences for highly 

qualified labour in Latgale region. Journal of International scientific 

publication “Economy & Business”, Volume 7, Part 3, Bulgaria: Peer-

Reviewed Open Access Journal, p.305-324, ISSN 1313-2555. Online  

http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-

business/ (EBSCO datu bāzē) 

 Znotina D., Ignatjeva S. (2013) Professional higher education in the region of 

Latgale: the view of students, university lecturers and employers. Journal of 

International scientific publication “Economy & Business”, Volume 7, Part 3, 

Bulgaria: Peer-Reviewed Open Access Journal, p.325-341, ISSN 1313-2555. 

Online http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-

and-business/ (EBSCO datu bāzē) 

 Znotina D., Uzga-Rebrovs O. (2012) Analysis of changes in human resources 

and contributing factors in Latvia. Regional review, No. 8 (2012), EBSCO 

Academic Search Complete international database, Daugavpils: Daugavpils 

University Academic Press „Saule”, p. 34 -52, ISSN 1691-6115 (EBSCO datu 

bāzē) 

 Znotiņa D. (2013) Cilvēkkapitāla teorētiskie aspekti un tā nozīme uz zināšanām 

balstītas ekonomikas kontekstā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi, Sociālo 

zinātņu ţurnāls, Nr.1 (5). Rēzekne: RA Izdevniecība, 226.-242. lpp., ISSN 

1691-5828 (Index-Copernicus datu bāzē) 

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

publicētas citos 

Latvijas un 

ārzemju 

izdevumos 

 Znotina D., Jermolajeva E. (2012) Investments in the human capital for 

sustainable development of Latvia. Sustaining Regional Futures. Proceedings 

of the Regional Studies Association Global Conference 2012, Beijing: China 

National Convention Centre, p. 1–17, ISBN 978-1-897721-42-1,  Online 

http://www.regionalstudies.org/uploads/Investments_into_HRC_Jermolajeva_

Znotina.pdf 

 Znotina D. (2012) The analysis of correlation between the labour productivity 

and the wage in Latvia. Modern medicine and pharmaceutics: actual problems 

and prospects of development, Proceedings of the XXX International Scientific 

and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship 

http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-business/
http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-business/
http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-business/
http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-business/
http://www.regionalstudies.org/uploads/Investments_into_HRC_Jermolajeva_Znotina.pdf
http://www.regionalstudies.org/uploads/Investments_into_HRC_Jermolajeva_Znotina.pdf
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in research analytics in medical and pharmaceutical sciences, London: IASHE, 

p. 130-133, ISBN 978-1-909137-07-3 

Konferenču tēzes  Znotina D., Jermolajeva E. (2013) The demand and supply of specialists with 

the higher education in Latvia – regional aspect. Regional Studies Association 

Annual European Conference „Shape and be Shaped: The Future Dynamics of 

Regional Development”, The abstracts of presents papers, Tampere: Regional 

Studies Association, p.63, ISBN 978-1-897721-44-5. 

 Znotina D., Jermolajeva E. (2013) Development of competence-based labour 

force within the context of sustainable development of the region. 11
th

 

International Scientific Conference „Political and economical challenges 

stimulating strategic choices towards Europe of knowledge“, The abstracts of 

presented papers, Kaunas: Kaunas University of Technology, Institute of 

Europe, p. 28. 

 Znotina D., Jermolajeva E. (2012) Investments in human capital for sustainable 

development of Latvia. Regional Studies Association „Global Conference 

2012” Sustaining Regional Futures, The abstracts of presents papers, Beijing: 

China National Convention Centre, p. 36, ISBN 978-1-897721-42-1. 

 Znotina D., Jermolajeva E. (2012) Analysis of factors influencing changes in 

human resources in Latvia. 10
th

 International Scientific Conference „Political 

and economical challenges stimulating strategic choices towards Europe of 

knowledge“, The abstracts of presented papers. Kaunas: Kaunas University of 

Technology, Institute of Europe, p. 19. 

 
Mg.oec., lektore Jeļena Volkova  

Zinātniskās 

publikācijas, kas 

publicētas citos 

Latvijas un 

ārzemju 

izdevumos 

 Arbidāne, I., Volkova, J. (2012) Internal factors influencing management of 

current assets// Solution of a Social Requirements and Objective reality issues 

in Economical and Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-130.lpp.ISBN 

978-1-909137-11-0 
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  3. PIELIKUMS 

 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas                                             

„VADĪBAS ZINĀTNE” 

kods 43345 

pilna laika klātienes studiju plāns 

 

Kursa nosaukums 

1.gads  (KP) 2.gads (KP) 3.gads (KP) Pārbau-

des forma  

Studiju kursu nodrošinājums ar docētājiem 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. Amats Zinātniskais 

grāds 

Vārds, Uzvārds 

Obligātā daļa   10 14 14 10 14 12 

Vispārizglītojošie kursi            

Loģika   2     DI Lektore  Mg.paed. Veronika  Korkla  

Zinātniskā darba pamati   2     E Docente  Mg.oec. Anita  Puzule  

Politoloģija    2    DI Lektors  Mg.hist. Pēteris  Kivrāns  

Filozofija    2    DI Lektore  Mg.paed. Veronika  Korkla  

Matemātika un  statistika            

Matemātika  4      E Lektors  Dr.math. Ilmārs  Kangro  

Statistika I  2     E Docents  Mg.oec. Andris  Pelšs  

Statistika II   2    E Lektors  Mg.oec. Einārs  Ulnicāns  

Ekonomika             

Ievads ekonomikas teorijā un 

metodoloģijā  

2      E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Mikroekonomika   4     E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Makroekonomika    4    E Lektore  Mg.biz.vad. Vilhelma  Ņikitina  

Uzņēmējdarbība             

Ievads uzņēmējdarbībā  2      E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Darba un komerctiesības      4  E Docente  Dr.iur. Gaļina  Makarova  

Finanses un grāmatvedība             

Ievads grāmatvedībā  2      E Asoc.prof. Dr.oec. Iveta  Mietule  

Finanšu grāmatvedība     2   E Docente  Mg.oec. Iluta  Arbidāne  

Menedžments             

Ievads vadības teorijā   4     E Profesors  Dr.sc.ing. Oļegs  Uţga-Rebrovs  

Kvalitātes vadība     2   E Lektore  Mg.commerc. Maija  Krūze  

Personālvadība      4  E Docente  Mg.oec. Iluta  Arbidāne  

Uzņēmuma stratēģijas un 

politikas vadīšana  

    4  E Profesore  Dr.sc.ing. Irēna  Silineviča  

Mārketings             
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Mārketinga teorētiskie pamati    4    E Lektore  Mg.oec. Iveta  Dembovska  

Mārketinga pētījumi     2   E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Mārketinga komunikācijas      2  E Lektore  Mg.soc.sc. Daina  Znotiņa  

Patērētāju uzvedības     2   DI Lektore  Mg.soc.sc. Daina  Znotiņa  

Studiju darbs tirgzinībā, 

uzņēmējdarbībā  

   2   DI     

Studiju darbs vadībā       2 DI     

Bakalaura darbs       10 E     

Obligātās izvēles daļa   10 4 6 4 6 8      

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(angļu valoda) I 

 

 

2 

     DI Lektore  Mg.paed. Viktorija  Pokule  

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(vācu valoda) I 

     DI Asoc.prof. Dr.philol. Karīne  Laganovska  

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(angļu valoda) II 

  

2 

    E Lektore  Mg.paed. Viktorija  Pokule  

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(vācu valoda) II 

     E Asoc.prof. Dr.philol. Karīne  Laganovska  

Psiholoģija  2      E Lektors  Mg.psych. Ēriks  Kalvāns  

Informātika  2      DI Lektors  Mg.sc.ing. Aleksejs  Zorins  

Dokumentu pārvaldība  2      E Lektore  Mg.soc.sc. Aija  Čerpinska  

Socioloģija  2      E Lektore  Mg.paed. Veronika  Korkla  

Sports I        I Lektors  Mg.paed. Aivars  Kaupuţs 

Publiskās finanses   2     E Docente   Dr.oec. Ērika  Ţubule  

Sports II        I Lektors  Mg.paed. Aivars  Kaupuţs 

Uzņēmējdarbības plānošana 

un organizēšana  

  2    E Lektors Mg.oec. Eduards  Purviņš  

Uzņēmējdarbības finanses   2    E Asoc.prof. Dr.oec. Iveta  Mietule  

Uzņēmējdarbības analīze    2    E Lektore  Mg.oec. Inta  Kotāne  

Reģionālā ekonomika     2   E Lektore  Mg.soc.sc. Daina  Znotiņa  

Nodokļu sistēma     2   E Docente  Mg.oec. Anita  Puzule  

Inovāciju vadība      2  E Lektore  Mg.biz.vad. Vilhelma  Ņikitina  

Loģistika      2  E Lektore  Mg.oec. Iveta  Dembovska  

Starpkultūru biznesa attiecības      2  E Lektore   Mg.paed. Emīlija  Strode  

Projektu vadība       2 E Lektore  Mg.soc.sc. Liene Amantova-

Salmane 

Vadības grāmatvedība      2 E Docents  Mg.oec. Andris  Pelšs  

Biznesa ētika       2 E Lektore  Mg.oec. Iveta  Dembovska  

Vadības psiholoģija       2 E Docente  Mg.oec. Ināra  Paramonova 
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Brīvās izvēles daļa   2 *  6 *        

Civilā  aizsardzība   1     I Lektors  Mg.sc.ing. Ivars  Jurčs  

Darba aizsardzība un 

ergonomika  

 1     I Lektors  Mg.sc.ing. Ivars  Jurčs  

Eiropas ekonomiskā 

integrācija  

 2     DI Docente  Dr.oec. Lienīte  Litavniece  

Publiskās runas pamati   2     DI Lektore Mg.philol. Lolita  Kivleniece – 

Kuzņecova  

Prakse vadībā     4   DI     

Svešvaloda menedţmentā     4   DI Lektore  Dr.sc. 

administr. 

Inta  Rimšāne  

Starptautiskās ekonomiskās 

attiecības  

   2   DI Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Starptautiskās valūtas un 

norēķinu operācijas  

   2   DI Lektore  Mg.oec. Inta  Kotāne  

Kredītiestāţu vadība     2   DI Lektore  Mg.oec. Inta  Kotāne  

E-komercija     2   DI Lektors  Mg.oec. Andris  Pelšs 

Vides ekonomika     2   DI Lektore  Mg.soc.sc. Inese  Silicka  

Kopā  20 20 20 20 20 20      

 

Pārbaudes formas: E – eksāmens; DI – diferencētā ieskaite; I – ieskaite. 

*No piedāvātajiem studiju kursiem jāizvēlas kursi, lai rezultātā iegūtu 2 KP.  
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

„VADĪBAS ZINĀTNE” 

kods 43345 

nepilna laika neklātienes studiju plāns 

 

Kursa nosaukums 

1.gads  (KP) 2.gads  

(KP) 

3.gads  

(KP) 

4.gads  

(KP) 

Pārbau-

des 

forma  

Studiju kursu nodrošinājums ar docētājiem 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. Amats Zinātniskais 

grāds 

Vārds, Uzvārds 

Obligātā daļa   12 10 14 8 10 - 8 12 

Vispārizglītojošie kursi              

Loģika  2        DI Lektore  Mg.paed. Veronika  Korkla  

Zinātniskā darba pamati   2       E Docente  Mg.oec. Anita  Puzule  

Politoloģija    2      DI Lektors  Mg.hist. Pēteris  Kivrāns  

Filozofija    2      DI Lektore  Mg.paed. Veronika  Korkla  

Matemātika un  statistika              

Matemātika  4        E Lektors  Dr.math. Ilmārs  Kangro  

Statistika I   2      E Docents  Mg.oec. Andris  Pelšs  

Statistika II    2     E Lektors  Mg.oec. Einārs  Ulnicāns  

Ekonomika               

Ievads ekonomikas teorijā un 

metodoloģijā  

2        E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Mikroekonomika   4       E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Makroekonomika    4      E Lektore  Mg.biz.vad. Vilhelma  Ņikitina  

Uzņēmējdarbība               

Ievads uzņēmējdarbībā  2        E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Darba un komerctiesības      4    E Docente  Dr.iur. Gaļina  Makarova  

Finanses un grāmatvedība               

Ievads grāmatvedībā  2        E Asoc.prof. Dr.oec. Iveta  Mietule  

Finanšu grāmatvedība     2     E Docente  Mg.oec. Iluta  Arbidāne  

Menedžments               

Ievads vadības teorijā   4       E Profesors  Dr.sc.ing. Oļegs  Uţga-Rebrovs  
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Kvalitātes vadība        2  E Lektore  Mg.commerc

. 

Maija  Krūze  

Personālvadība      4    E Docente  Mg.oec. Iluta  Arbidāne  

Uzņēmuma stratēģijas un 

politikas vadīšana  

      4  E Profesore  Dr.sc.ing. Irēna  Silineviča  

Mārketings               

Mārketinga teorētiskie pamati    4      E Lektore  Mg.oec. Iveta  Dembovska  

Mārketinga pētījumi     2     E Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Mārketinga komunikācijas      2    E Lektore  Mg.soc.sc. Daina  Znotiņa  

Patērētāju uzvedība        2  E Lektore  Mg.soc.sc. Daina  Znotiņa  

Studiju darbs tirgzinībā, 

uzņēmējdarbībā  

   2     DI     

Studiju darbs vadībā         2 DI     

Bakalaura darbs         10 E     

Obligātās izvēles daļa   4 4 - 6 6 8 8 2      

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(angļu valoda) I 

 

 

2 

       DI Lektore  Mg.paed. Viktorija  Pokule  

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(vācu valoda) I 

       DI Asoc.prof. Dr.philol. Karīne  Laganovska  

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(angļu valoda) II 

  

 

2 

      E Lektore  Mg.paed. Viktorija  Pokule  

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 

(vācu valoda) II 

       E Asoc.prof. Dr.philol. Karīne  Laganovska  

Psiholoģija     2     E Lektors  Mg.psych. Ēriks  Kalvāns  

Informātika  2        DI Lektors  Mg.sc.ing. Aleksejs  Zorins  

Dokumentu pārvaldība   2       E Lektore  Mg.soc.sc. Aija  Čerpinska  

Socioloģija     2     E Lektore  Mg.paed. Veronika  Korkla  

Publiskās finanses      2    E Lektore  Mg.oec. Ērika  Ţubule  

Uzņēmējdarbības plānošana un 

organizēšana  

     2   E Lektors Mg.oec. Eduards  Purviņš  

Uzņēmējdarbības finanses      2   E Asoc.prof. Dr.oec. Iveta  Mietule  

Uzņēmējdarbības analīze        2  E Lektore  Mg.oec. Inta  Kotāne  

Reģionālā ekonomika     2     E Lektore  Mg.soc.sc. Daina  Znotiņa  

Nodokļu sistēma       2   E Docente  Mg.oec. Anita  Puzule  

Inovāciju vadība         2 E Lektore  Mg.biz.vad. Vilhelma  Ņikitina  

Loģistika        2  E Lektore  Mg.oec. Iveta  Dembovska  

 

Starpkultūru biznesa attiecības      2    E Lektore   Mg.paed. Emīlija  Strode  
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Projektu vadība       2   E Lektore  Mg.soc.sc. Liene Amantova-

Salmane 

Vadības grāmatvedība       2  E Docents  Mg.oec. Andris  Pelšs  

Vadības psiholoģija        2  E Docente  Mg.oec. Ināra  Paramonova 

Biznesa ētika      2    E Lektore  Mg.oec. Iveta  Dembovska  

Brīvās izvēles daļa    2*   6*        

Darba aizsardzība un 

ergonomika  

  1      I Lektors  Mg.sc.ing. Ivars  Jurčs  

Civilā aizsardzība    1      I Lektors  Mg.sc.ing. Ivars  Jurčs 

Eiropas ekonomiskā 

integrācija  

  2      DI Docente  Dr.oec. Lienīte  Litavniece  

Publiskās runas pamati    2      DI Lektore Mg.philol. Lolita  Kivleniece – 

Kuzņecova  

Prakse vadībā       4   DI     

Svešvaloda menedţmentā       4   DI Lektore  Dr.sc. 

administr. 

Inta  Rimšāne  

Starptautiskās ekonomiskās 

attiecības  

     2   DI Lektors  Mg.soc.sc. Ēvalds  Višķers  

Starptautiskās valūtas un 

norēķinu operācijas  

     2   DI Lektore  Mg.oec. Inta  Kotāne  

Kredītiestāţu vadība       2   DI Lektore  Mg.oec. Inta  Kotāne  

E- komercija        2   DI Lektors  Mg.oec. Andris  Pelšs 

Vides ekonomika       2   DI Lektore  Mg.soc.sc. Inese  Silicka  

Kopā  16 14 16 14 16 14 16 14      

Pārbaudes formas: E – eksāmens; DI – diferencētā ieskaite; I – ieskaite. 

* Studiju kursi jāizvēlas no zemāk minētajiem, lai iegūtu norādīto kredītpunktu skaitu. 



64 

 

4.PIELIKUMS  
 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

 “VADĪBAS ZINĀTNE” 

kods 45345 

pilna laika klātienes studiju plāns  

 

Daļa 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits  

Pārb. 

Forma 

Akadēmiskais 

personāls 
1.se

m. 

2.se

m. 

3.se

m. 

4.sem. 

A Cilvēkresursu vadība 4    E Asoc.prof. Dr.oec. I.Mietule, 

Doc. I.Arbidāne 

A Projektu plānošana un 

kontrole 

4    E Prof. Dr.oec. Dr.oec. R.Liepiņa, 

Lekt. L.Amantova-Salmane 

A Risku analīze un vadīšana  4   E Prof. Dr.ing.sc.O.Uţga-Rebrovs 

Doc. Dr.oec. L.Litavniece 

A Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadīšana 

 4   E Prof. Dr.ing.sc. 

I.Silineviča 

A Sabiedrisko attiecību 

vadība 

 4   E Prof. I. Dr.ing.sc.  

I. Silineviča, 

Lekt. G.A.Paeglis 

A Stratēģiskā mārketinga 

vadīšana 

  4  E Doc. Dr.oec. L.Litavniece, 

Lekt. I.Dembovska 

A Inovāciju vadība   4  E Prof. Dr.ing.sc.I.Silineviča 

A Organizāciju kultūra un 

komunikāciju vadība 

  2  E Prof. Dr.ing.sc.I.Silineviča, 

Doc. I.Graudiņa 

A Maģistra darbs    20  Mag. darba vadītājs 

B Sociālo zinātņu pētījuma 

metodes 

2    E Prof. Dr.ing.sc.I.Silineviča, 

Doc. A.Puzule 

B Teritoriālā plānošana 2    E Lekt. Dr.oec. S.Eţmale 

B Starptautiskais mārketings 4    E Doc. Dr.oec. L.Litavniece, 

Lekt. I.Dembovska 

B Finanšu pārvaldība  4   E Asoc.prof. Dr.oec. I.Mietule 

B Kvalitātes sistēmas  2   E Prof. Dr.ing.sc. I.Silineviča, 

Lekt. M.Krūze 

B Studiju zinātniskais darbs I  2   I Mag. darba vadītājs 

B Reģionālā ekonomika un 

politika Latvijā 

  2  E Prof. Dr.ing.sc. I.Silineviča 

B Komercuzņēmumu 

darbības vērtēšana un 

lēmumu pieņemšana 

  2  E Prof. Dr.ing.sc.O.Uţga-Rebrovs 

B Studiju zinātniskais  darbs 

II 

  2  I Mag. darba vadītājs 

C Starptautiskā ekonomika 4    E Prof. Dr.oec. R.Liepiņa, 

Lekt. Dr.oec. Ē.Ţubule 

C Vērtspapīru tirgus   4*  E Prof. Dr.oec. R.Liepiņa, 

Lekt. I. Kotāne 

C Biznesa vērtēšana   4*  E Asoc.prof. Dr.oec. I.Mietule, 

Doc. I.Arbidāne 

 Kopā 80 KP 20 20 20 20   

* jāizvēlas viens no kursiem- 4 KP 
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5.PIELIKUMS  

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

“UZŅĒMĒJDARBĪBA” studiju plāns  

pilna  laika  studijas 

Kursu   nosaukumi 

1.gads 

(KP) 

2.gads 

(KP) 

3.gads 

(KP) 

4.gads 

(KP) Kopā Studiju  kursu  nodrošinājums  ar docētājiem 

1.s. 2.s. 3.s 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. KP Zin.grāds Amats Vārds, Uzvārds 

 

Vispārizglītojošie kursi             

Matemātika  4               4 Dr.paed. Docents  Ilmārs Kangro 

Svešvaloda  uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu)               Dr.oec. Docente  Inta Rimšāne 

 2 2       4 Mg.paed. Lektore  Viktorija Pokule  

                    Dr.philol. Asoc.prof. 

Karīne 

Laganovska  

Darba aizsardzība  1        1 Mg.sc.ing. Lektors    Ivars Jurčs   

Civilā aizsardzība  2        2 Mg.sc.ing. Lektors    Ivars Jurčs   

Lietvedība  2        2 Mg.soc.sc. Lektore  Aija Čerpinska  

Psiholoģija    2       2 

Mg.paed., 

Mg.psych. Lektors   Ēriks Kalvāns  

Eiropas ekonomiskā integrācija   2       2 Dr.oec.  Docente   Lienīte Litavniece  

Sports  + +       - Dr.paed. Lektors    Aivars Kaupuţs 

Darba un komerctiesības      4    4 Dr.iur. Docente  Gaļina Makarova  

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija  

 

Vispārizglītojošie kursi             

Matemātika  2               2 Dr.paed. Docents  Ilmārs Kangro 

Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences  2        2 Mg.philol. Lektore  Sandra Laizāne  

Svešvaloda  uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu) 2 2       4 Dr.oec. Docente  Inta Rimšāne 

          Mg.paed. Lektore  Viktorija Pokule  

                    Dr.philol. Asoc.prof. 

Karīne 

Laganovska  

Darba aizsardzība  1        1 Mg.sc.ing. Lektors    Ivars Jurčs   

Cittautu kultūru studijas  2        2 Dr.philol. Asoc.prof. 

Karīne 

Laganovska   

          Dr.philol  Docente  Mārīte Opincāne  

Lietvedība  2        2 Mg.soc.sc. Lektore  Aija Čerpinska  

Psiholoģija    2       2 

Mg.paed., 

Mg.psych. Lektors   Ēriks Kalvāns  

Eiropas ekonomiskā integrācija   2       2 Dr.oec.  Docente   Lienīte Litavniece  

Sports  + +       - Dr.paed. Lektors    Aivars Kaupuţs 
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Darba un komerctiesības      4    4 Dr.iur. Docente  Gaļina Makarova  

Vispārizglītojošie kursi kopā (KP) 11 6 - - 4 - - - 21    

 

Nozares teorētiskie pamatkursi              

Ievads uzņēmējdarbībā   2        2 Mg.soc.sc. Lektors  Ēvalds Višķers  

Informātika  3              3 Mg.sc.ing. Lektors  Aleksejs Zorins 

 Statistika I    2             2  Mg.oec. Docents  Andris Pelšs 

Publiskās finanses   4       4 Dr.oec. Docente    Ērika Ţubule 

Mikroekonomika   4       4 Mg.soc.sc. Lektors  Ēvalds Višķers  

Zinātniskā darba pamati   2       2 Mg.oec. Docente  Anita Puzule  

 Makroekonomika      4            4  Mg.biz.vad. Docente   Vilhelma Ņikitina  

Statistika II   2      2 Mg.oec. Lektors   Einārs Ulnicāns 

Reģionālā ekonomika       2          2 Mg.soc.sc. Lektore  Daina Znotiņa   

Tirgzinība     4     4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Vadības teorija     4     4 Dr.sc.ing. Profesors  

Oļegs Uţga-

Rebrovs 

Uzņēmējdarbības finanses      4    4 Dr.oec. Asoc.prof. Iveta Mietule  

Personālvadība      2   2 Dr.oec. Docente  Iluta Arbidāne  

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija  

 

Nozares teorētiskie pamatkursi              

Ievads uzņēmējdarbībā   2        2 Mg.soc.sc. Lektors  Ēvalds Višķers  

Informātika  3              3 Mg.sc.ing. Lektors  Aleksejs Zorins 

 Statistika I    2             2  Mg.oec. Docents  Andris Pelšs 

Starpkultūru komunikācija    4       4 Mg.paed. Lektore  Emīlija Strode 

Mikroekonomika   4       4 Mg.soc.sc. Lektors  Ēvalds Višķers  

Zinātniskā darba pamati   2       2 Mg.oec. Docente  Anita Puzule  

 Makroekonomika      4            4  Mg.biz.vad. Docente   Vilhelma Ņikitina  

Statistika II   2      2 Mg.oec. Lektors   Einārs Ulnicāns 

Reģionālā ekonomika       2          2 Mg.soc.sc. Lektore  Daina Znotiņa   

Tirgzinība     4     4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Vadības teorija     4     4 Dr.sc.ing. Profesors  

Oļegs Uţga-

Rebrovs 

Uzņēmējdarbības finanses      4    4 Dr.oec. Asoc.prof. Iveta Mietule  

Personālvadība      2   2 Dr.oec. Docente  Iluta Arbidāne  

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā (KP) 5 12 6 10 4 2 - - 39    

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi             

Vides ekonomika  2        2 Mg.soc.sc. Lektore  Inese Silicka 

Socioloģija  2        2 Mg.paed. Lektore  Veronika Korkla  

Grāmatvedības teorija    4      4 Dr.oec. Asoc.prof. Iveta Mietule  
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Finanšu grāmatvedība     4     4 Dr.oec. Docente  Iluta Arbidāne  

Projektu vadība       2   2 Mg.soc.sc. Lektore  

Liene Amantova – 

Salmane  

Uzņēmējdarbības analīze        2  2 Mg.oec. Lektore  Inta Kotāne  

Valsts eksāmens         2 2    

Diplomdarbs         10 10    

Nozares profesionālās specializācijas kopā (KP) 4  4 4  2 2 12 28    

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija  

Nozares profesionālās specializācijas kursi             

Lietišķās lingvistikas pamatkurss   2        2 Mg.philol. Lektore  Sandra Laizāne  

Socioloģija  2        2 Mg.paed. Lektore  Veronika Korkla  

Grāmatvedības teorija    4      4 Dr.oec. Asoc.prof. Iveta Mietule  

Latviešu valodas runas un rakstu kultūra    2      2 Mg. philol. Lektore  Sandra Laizāne   

Starptautiskās tiesības    2      2 

Mg. valsts 

pārvaldē  Lektors  Aija Kuzminska  

Otrās  svešvalodas  (vācu valoda/krievu valoda)  pamatkurss   4      4 Mg.paed. Lektore  Emīlija Strode 

Lietišķā komunikācija otrajā svešvalodā     4     4 Mg.paed. Lektore  Emīlija Strode 

Stresa un laika menedţments      2     2 Dr.oec. Docente  Iluta Arbidāne  

Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā  I, II     3 3   6 Mg.paed. Lektore  Svetlana  ļjina  

Darījumu korespondence angļu valodā I, II       3 3   6 Dr.philol. Docente Mārīte Opincāne  

Komunikatīvā kompetence svešvalodās (angļu valodā, vācu 

valodā)     4    4 

Dr.philol. Docente Mārīte Opincāne  

Dr.philol. Asoc.prof. 

Karīne 

Laganovska   

Rakstiskās tulkošanas teorija un prakse      2    2 Mg.paed. Lektore  Valentīna Prikule   

Projektu vadība       2   2 M.soc.sc. Lektore  

Liene Amantova-

Salmane  

Informācijas tehnoloģijas lietišķajā sarakstē un tulkošanā       2   2 

Dr.philol. Asoc.prof. 

Karīne 

Laganovska   

Mg.paed. Lektore  Viktorija Pokule  

Mediji un reklāma       2   2 Mg.soc.sc. Lektore   Daina Znotiņa  

Uzņēmējdarbības analīze        2  2 Mg.oec. Lektore  Inta Kotāne  

Pasākumu vadība        2  2 Mg.soc.sc. Docente  Iveta Graudiņa  

Valsts eksāmens         2 2    

Diplomdarbs         10 10    

Studiju darbs    2   2 2  6    

Profesionālā prakse       4 14 8 26    

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija 

kopā (KP) 4 - 12 6 12 20 20 20 94    

Brīvās izvēles kursi  2 4      6    

Ievads mutiskajā tulkošanā   2       2 

Mg.philol., 

Mg.paed., Lektore  

Vija Pleiksne-

Gutāne  
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Mg.oec. 

Multikritēriju analīze     1      1 Dr.philos. Asoc.prof. Gilberto Marzano  

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (vācu val.)   1      1 Dr.philol. Asoc.prof. 

Karīne 

Laganovska   

Angļu valoda jurisprudencē     2       2 Dr.philol. Docente Mārīte Opincāne  

 

Komercpakalpojumu vadītāja specializācija              

Biznesa ētika    2      2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Publiskās runas pamati    2      2 Mg.philol. Lektore  

Lolita Kivleniece 

– Kuzņecova  

Vadības psiholoģija     2     2 Mg.oec. Lektore  Ināra Paramonova  

Pakalpojumu uzņēmējdarbība     4     4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Uzņēmējdarbības plānošana      2    2 Mg.oec. Lektors Eduards Purviņš  

Inovāciju vadība      4    4 Mg.biz.vad. Lektore  Vilhelma Ņikitina  

Prečzinība      4    4 M.commerc. Lektore  Maija Krūze 

Loģistika      2    2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana       2   2 Dr.sc.ing. Profesore  Irēna Silineviča 

Starptautiskās ekonomiskās attiecības       4   4 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  

Vispārējās kvalitātes vadība       2   2 Mg.commerc Lektore  Maija Krūze  

E-komercija       2   2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Audita pamati        2  2 Mg.soc.sc. Lektore  

Irēna Beinaroviča-

Litvinova 

Studiju darbs    2   2 2  6    

Profesionālā prakse       4 14 8 26    

Komercpakalpojumu vadītāja specializācija kopā (KP) - - 6 6 12 16 18 8 66    

Brīvās izvēles kursi   2 4      6    

 

Mārketinga sektora vadītāja specializācija              

Prečzinība    4      4 Mg.commerc Lektore  Maija Krūze  

Biznesa ētika    2      2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Vadības psiholoģija     2     2 Mg.oec. Lektore  Ināra Paramonova  

Pakalpojumu uzņēmējdarbība     4     4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Cenu politika uzņēmumā      2    2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Uzņēmējdarbības plānošana      2    2 Mg.oec. Lektors Eduards Purviņš  

Patērētāju uzvedība      4    4 Mg.soc.sc. Lektore Daina Znotiņa   

Starptautiskais mārketings      2    2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Mārketinga pētījumi       3   3 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  

Mārketinga komunikācijas       3   3 Mg.soc.sc. Lektore Daina Znotiņa   

E-komercija      2   2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana       2   2 Dr.sc.ing. Profesore Irēna Silineviča 

Pakalpojumu mārketinga vadība       2  2 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  
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Studiju darbs    2   2 2  6    

Profesionālā prakse       4 14 8 26    

Mārketinga sektora vadītāja specializācija kopā (KP) - - 8 6 10 16 18 8 66    

Brīvās izvēles kursi   2 2  2    6    

 

Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija              

Ekskursiju vadīšanas metodika   2       2 Mg.biol. Lektore  Valentīna Deksne  

Biznesa komunikācijas    2      2 Mg.soc.sc. Lektore Daina Znotiņa   

Starptautiskās tiesības    2      2 

Mg. valsts 

pārvaldē  Lektors  Aija Kuzminska  

Vadības psiholoģija     2     2 Mg.oec. Lektore  Ināra Paramonova  

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība     4     4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Tūrisma analīze      4    4 Dr.sc.ing. Profesore  Irēna Silineviča 

Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība      4    4 Mg.soc.sc. Lektore  Inese Silicka 

Viesnīcu darba organizācija un vadība I, II     2 2   4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

E-komercija       2   2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Ekonomiskā ģeogrāfija        2  2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Tūrisma informācijas sistēmas       1   1 Mg.sc.comp. Lektors  Mihails Kijaško 

Pakalpojumu mārketinga vadība       2  2 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  

Pasākumu vadība        1  1 Mg.soc.sc. Docente  Iveta Graudiņa 

Vispārējās kvalitātes vadība      2   2 M.commerc. Lektore   Maija Krūze 

Studiju darbs    2   2 2  6    

Profesionālā prakse       7 11 8 26    

Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija kopā (KP) - 2 6 6 10 16 18 8 66    

Brīvās izvēles kursi   4  2    6    

 

Kopā (KP) 

 
20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

160 
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2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

“UZŅĒMĒJDARBĪBA” studiju plāns 

nepilna  laika  studijas 

Kursu   nosaukumi 

1.gads 

(KP) 

2.gads 

(KP) 

3.gads 

(KP) 

4.gads 

(KP) 

5.gads 

(KP) Kopā Studiju  kursu  nodrošinājums  ar docētājiem 

1.s. 2.s. 3.s 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 10.s. KP Zin.grāds Amats Vārds, Uzvārds 

 

Vispārizglītojošie kursi     

  

        

Matemātika  4                 4 Dr.paed. Docents  Ilmārs Kangro 

Svešvaloda  uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu) 2 2              4 Dr.oec. Docente  Inta Rimšāne 

                      Mg.paed. Lektore  Viktorija Pokule  

     

  

     Dr.philol. Asoc.prof. 

Karīne 

Laganovska  

Darba aizsardzība  1          1 Mg.sc.ing. Lektors    Ivars Jurčs   

Civilā aizsardzība  2          2 Mg.sc.ing. Lektors    Ivars Jurčs   

Psiholoģija  2    

  

    2 

Mg.paed., 

Mg.psych. Lektors   Ēriks Kalvāns  

Lietvedība   2         2 Mg.soc.sc. Lektore  Aija Čerpinska  

Eiropas ekonomiskā integrācija   2         2 Dr.oec.  Docente   Lienīte Litavniece  

Darba un komerctiesības        4    4 Dr.iur. Docente  Gaļina Makarova  

Vispārizglītojošie kursi kopā (KP) 11 6 - - - - 4 - - - 21    

Nozares teorētiskie pamatkursi                

Ievads uzņēmējdarbībā   2          2 Mg.soc.sc. Lektors  Ēvalds Višķers  

Informātika   3               3 Mg.sc.ing. Lektors  Aleksejs Zorins 

Zinātniskā darba pamati   2         2 Mg.oec. Docente  Anita Puzule  

 Statistika I    2              2  Mg.oec. Docents  Andris Pelšs 

Publiskās finanses    4        4 Dr.oec. Docente    Ērika Ţubule 

Mikroekonomika    4        4 Mg.soc.sc. Lektors  Ēvalds Višķers  

 Makroekonomika        4            4  Mg.biz.vad. Docente   Vilhelma Ņikitina  

Statistika II    2       2 Mg.oec. Lektors   Einārs Ulnicāns 

Reģionālā ekonomika       2            2 Mg.soc.sc. Lektore  Daina Znotiņa   

Tirgzinība      4      4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Vadības teorija      

4  

    4 Dr.sc.ing. Profesors  

Oļegs Uţga-

Rebrovs 

Uzņēmējdarbības finanses       4     4 Dr.oec. Asoc.prof. Iveta Mietule  

Personālvadība        2   2 Dr.oec. Docente  Iluta Arbidāne  

Nozares teorētiskie pamatkursi kopā (KP) 2 5 10 8 8 4 - 2 - - 39    

Nozares profesionālās specializācijas kursi               

Vides ekonomika  2          2 Mg.soc.sc. Lektore  Inese Silicka 

Socioloģija   2         2 Mg.paed. Lektore  Veronika Korkla  
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Grāmatvedības teorija     4       4 Dr.oec. Asoc.prof. Iveta Mietule  

Finanšu grāmatvedība      4      4 Dr.oec. Docente  Iluta Arbidāne  

Projektu vadība      

  

2    2 Mg.soc.sc. Lektore  

Liene Amantova – 

Salmane  

Uzņēmējdarbības analīze         2   2 Mg.oec. Lektore  Inta Kotāne  

Valsts eksāmens           2 2    

Diplomdarbs           10 10    

Nozares profesionālās specializācijas kursi kopā (KP) 2 2 - 4 4 - 2 2 - 12 28    

Komercpakalpojumu vadītāja specializācija                

Biznesa ētika    2        2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Publiskās runas pamati     2 

  

    2 Mg.philol. Lektore  

Lolita Kivleniece 

– Kuzņecova  

Vadības psiholoģija     2       2 Mg.oec. Lektore  Ināra Paramonova  

Pakalpojumu uzņēmējdarbība      4      4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Uzņēmējdarbības plānošana       2     2 Mg.oec. Lektors Eduards Purviņš  

Inovāciju vadība       4     4 Mg.biz.vad. Lektore  Vilhelma Ņikitina  

Prečzinība       4     4 M.commerc. Lektore  Maija Krūze 

Loģistika       2     2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana        2    2 Dr.sc.ing. Profesore  Irēna Silineviča 

Starptautiskās ekonomiskās attiecības        4    4 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  

E-komercija        2    2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Audita pamati      

  

 2   2 Mg.soc.sc. Lektore  

Irēna Beinaroviča-

Litvinova 

Vispārējās kvalitātes vadība         2   2 Mg.commerc Lektore  Maija Krūze  

Studiju darbs      2  2  2  6    

Profesionālā prakse         4 14 8 26    

Komercpakalpojumu vadītāja specializācija kopā (KP)  - 2 4 

 

6 

 

12 10 8 16 8 66    

Brīvās izvēles kursi   2 4        6    

 

Mārketinga sektora vadītāja specializācija      

  

        

Biznesa ētika    2        2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Vadības psiholoģija     2       2 Mg.oec. Lektore  Ināra Paramonova  

Cenu politika uzņēmumā     2       2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Pakalpojumu uzņēmējdarbība      4      4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Prečzinība       4     4 M.commerc. Lektore  Maija Krūze 

Uzņēmējdarbības plānošana       2     2 Mg.oec. Lektors Eduards Purviņš  

Patērētāju uzvedība       4     4 Mg.soc.sc. Lektore Daina Znotiņa   

Starptautiskais mārketings       2     2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Mārketinga pētījumi        3    3 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  
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Mārketinga komunikācijas        3    3 Mg.soc.sc. Lektore Daina Znotiņa   

E-komercija       2    2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana         2   2 Dr.sc.ing. Profesore  Irēna Silineviča 

Pakalpojumu mārketinga vadība        2   2 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  

Studiju darbs      2  2  2  6    

Profesionālā prakse         4 14 8 26    

 Mārketinga sektora vadītāja  specia lizācija  

kopā  (KP)   - 2 4 

 

6 

 

12 10 8 16 8 66    

Brīvās izvēles kursi   2 4        6    

 

Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija      

  

        

Ekskursiju vadīšanas metodika    2        2 Mg.biol. Lektore  Valentīna Deksne  

Biznesa komunikācijas    2        2 Mg.soc.sc. Lektore Daina Znotiņa   

Starptautiskās tiesības     2 

  

    2 

Mg. valsts 

pārvaldē  Lektors  Aija Kuzminska  

Vadības psiholoģija     2       2 Mg.oec. Lektore  Ināra Paramonova  

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība      4      4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Tūrisma analīze       4     4 Dr.sc.ing. Profesore  Irēna Silineviča 

Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība       4     4 Mg.soc.sc. Lektore  Inese Silicka 

Viesnīcu darba organizācija un vadība I, II      2 2    4 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

E-komercija        2    2 Mg.oec. Lektors  Andris Pelšs 

Ekonomiskā ģeogrāfija        2    2 Mg.oec. Lektore  Iveta Dembovska  

Tūrisma informācijas sistēmas        1    1 Mg.sc.comp. Lektors  Mihails Kijaško 

Pasākumu vadība        1    1 Mg.soc.sc. Docente  Iveta Graudiņa 

Pakalpojumu mārketinga vadība        2   2 Mg.soc.sc. Lektors Ēvalds Višķers  

Vispārējās kvalitātes vadība          2   2 Mg.biol. Lektore  Valentīna Deksne  

Studiju darbs      2  2  2  6 M.commerc. Lektore   Maija Krūze 

Profesionālā prakse         4 14 8 26    

Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija kopā (KP)  - 4 4 

 

6 

 

10 10 8 16 8 66    

Brīvās izvēles kursi  2 2   2     6    

 

Kopā (KP) 
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