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AKREDIT ĒJAMĀ PROGRAMMA 

 

 

Profesionālā maăistra studiju programma 

 

Publiskā pārvalde 

 
Studiju programmas kods: 4634508  

Iepriekšējā izglītība- Profesionālā bakalaura grāds vai 2.līmeĦa augstākā profesionālā izglītība vai 
augstākā izglītība kas iegūta vismaz 4 gados sociālajās zinātnēs; akadēmiskā bakalaura grāds vai 
profesionālā bakalaura grāds vai 2.līmeĦa augstākā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība kas 
iegūta vismaz 4 gados pārējās zinātĦu nozarēs 

Programmas apjoms- 60 KP vai 80 KP 

Studiju ilgums- 1,5 gadi vai 2 gadi; 2 gadi vai 2.5 gadi 

Studiju forma - pilna laika vakara un nepilna laika neklātienes studijas 

Gala pārbaudījums- valsts pārbaudījums, kas ietver maăistra darba aizstāvēšanu 

Iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija- profesionālais maăistra grāds valsts pārvaldē un 
uzĦēmumu un iestāžu vadītāja profesionālā kvalifikācija. Tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 

Programmas īstenošanas vieta- Biznesa augstskola Turība, Rīga, Graudu iela 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde" 
 pilna laika studijas     

 
Studentiem ar iepriekšēju profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa augstākā profesionālā izglītību 
vai augstāko izglītību, kas iegūta vismaz 4 gados sociālajās zinātnēs   

1.st.gads 2.st.gads  

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem.  

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 17 7 19 4 20 1  

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums  

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1          

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1          

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1          

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija  

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1      

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1      

2.3. Projektu vadība KDK     5 1      

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1      

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē  

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK 2 1          

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK 2 1          

3.3. Klientorientēta organizācija KZK 2 1          

4 Prakse JF     6 IE      

5 Maăistra darbs JF         20 1  

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1      

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2 IE          

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2 IE          

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     2 IE      

6.4. Personāla vadība KDK     2 IE      

  Kopā   19 8 21 5 20 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde"  
  pilna laika studijas     

 

studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura grādu vai profesionālā bakalaura grādu 
vai 2.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību vai augstāko izglītību kas iegūta vismaz 4 
gados pārējās zinātĦu nozarēs 

    

1.st.gads 2.st.gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 17 7 19 4 0 0 20 1 

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1             

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1             

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1             

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1         

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1         

2.3. Projektu vadība KDK     5 1         

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1         

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK 2 1             

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK 2 1             

3.3. Klientorientēta organizācija KZK 2 1             

4 Prakse JF     6 IE         

5 Maăistra darbs JF             20 1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1         

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2 IE             

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2 IE             

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     2 IE         

6.4. Personāla vadība KDK     2 IE         

7 Izvēlēs kursi (C daĜa)- izlīdzināšana           20 6     

7.1. Ekonomikas teorija KDK         4 1     

7.2. Kvalitātes sistēmas KDK         3 1     

7.3. Komerctiesības PrTK         4 1     

7.4. Mārketings KDK         3 1     

7.5. Vadības informācijas sistēmas ITK         3 1     

7.6. Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē PTK         3 1     

  Kopā   19 8 21 5 20 6 20 1 

 

 

 

 

 



 
 

profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde"  
 nepilna laika studijas     

 

Studentiem ar iepriekšēju profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītību vai augstāko izglītību, kas iegūta vismaz 4 gados sociālajās 
zinātnēs    

1.st.gads 2.st.gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 11 7 13 4 12 0 20 1 

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1             

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1             

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1             

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1         

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1         

2.3. Projektu vadība KDK     5 1         

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1         

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK       2 1     

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK       2 1     

3.3. Klientorientēta organizācija KZK       2 1     

4 Prakse JF         6 IE     

5 Maăistra darbs JF             20 1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1       

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2             

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2             

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK    2 IE       

6.4. Personāla vadība KDK    2 IE       

  Kopā   13 8 15 4 12 1 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde"    
  nepilna laika studijas       

 

studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura grādu vai profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa 
augstāko profesionālo izglītību vai augstāko izglītību kas iegūta vismaz 4 gados pārējās zinātĦu 
nozarēs 

   

1.st.gads 2.st.gads 3.st. gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 11 7 13 4 12 0 0 0     

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1                 

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1                 

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1                 

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1             

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1             

2.3. Projektu vadība KDK     5 1             

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1             

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK       2 1         

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK       2 1         

3.3. Klientorientēta organizācija KZK       2 1         

4 Prakse JF         6 IE         

5 Maăistra darbs JF                 20 1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1           

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2                 

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2                 

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK    2 IE           

6.4. Personāla vadība KDK    2 IE           

7 Izvēlēs kursi (C daĜa)- izlīdzināšana               20 6     

7.1. Ekonomikas teorija KDK             4 1     

7.2. Kvalitātes sistēmas KDK             3 1     

7.3. Komerctiesības PrTK             4 1     

7.4. Mārketings KDK             3 1     

7.5. Vadības informācijas sistēmas ITK             3 1     

7.6. Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē PTK             3 1     

  Kopā   13 8 15 4 12 1 20 6 20 1 
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STUDIJU PROGRAMMAS ANOT ĀCIJA 
 

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam un 
UzĦēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartam. Programmas izstrādes un realizācijas gaitā ir 
Ħemti vērā ieteikumi, ko izteikušas Tieslietu ministrija un Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija (sk.pielikumu Nr.7) kā arī izstrādes gaitā veiksmīgi norisinājās sadarbība ar 
partneraugstksolu- Mykolas Romeris Universitāti Lietuvā. Programma pamatā orientēta uz valsts un 
pašvaldības iestāžu struktūrvienību vadītāju apmācību, taču piedāvātās zināšanas šīs programmas 
absolventiem dod iespēju strādāt arī nevalstiskajā un privātajā sektorā. 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS M ĒRĖI UN UZDEVUMI 
 

Programmas mērėi ir: 

- sagatavot maăistrantu pilnvērtīgam darbam valsts un pašvaldības iestādēs, īpaši orientējoties uz šo 
iestāžu struktūrvienību vadītāju sagatavošanu; 

- sagatavot maăistrantus patstāvīgam pētnieciskam darbam un darbam vienotā Eiropas savienības 
ekonomiskajā telpā ar labām zināšanā Latvijas tiesībās, procesu vadīšanā un komunikācijā; 

- nodrošināt iespēju maăistrantam pēc programmas apguves turpināt studijas doktorantūrā; 

- sekmēt maăistranta konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākĜos; 

- veicināt maăistranta pilnveidošanos par attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību. 

 

Lai sasniegtu šos mērėus, ir izvirzīti šādi uzdevumi, kas tiek veikti programmas īstenošanas gaitā: 

- organizēt un pilnveidot sakārtotu, precīzu studiju sistēmu (studiju procesa plānošanā tiek iesaistīti 
arī studējošie, plānojot gan sesijas izkārtojumu, gan izvēles kursu piedāvājumu); 

- attīstīt un pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu (strauji tiek 
attīstīta studentu informēšanas internetā sistēma BATIS); 

- motivēt maăistrantu darbam izvēlētajā profesijā (plašs sadarbības līgumu klāsts ar potenciālajām 
un esošajām maăistrantu prakses un darba vietām veicina studijas); 

- ikdienas studiju procesā attīstīt maăistranta atbildību, iniciatīvu, apzinīgumu, precizitāti, 
pilnveidot patstāvīgo studiju petnieciskā darba prasmes; 

- attīstīt starptautisko sadarbību piesaistot arī viespasniedzējus;  

- veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju. 

 

Plānotie rezultāti: 

– augsti kvalificētu, tirgus ekonomikas un globalizācijas apstākĜos konkurētspējīgu publisko    

   iestāžu vadītāju sagatavošana, 

- valsts un pašvaldību pārvaldes kvalitātes uzlabošana, 

- publikās pārvaldes  kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana, 

- darba tirgus prasību nodrošināsana. 

 



 

PRASĪBAS ATTIEC ĪBĀ UZ IEPRIEKŠĒJO IZGL ĪTĪBU 
 

Studiju programmā tiek uzĦemti studenti ar iepriekšēju profesionālā vai bakalaura grādu sociālajās 
zinātnēs, ar 2.līmeĦa profesionālo augstāko izglītību sociālajās zinātnēs. Šiem studentiem studiju 
ilgusm ir 1,5 gadi un 60 kreditpunkti. Programmā tiek uzĦemti arī studenti ar akaddēmisko 
bakalaura grādu sociālajās zinātnēs un citu zinātĦu nozaru bakalaura grādu ieguvuši studenti, vai 
citu zinātĦu nozaru augstāko izglītību ieguvuši studenti, taču viĦu studiju ilgums ir 2 gadi un 80 
kredītpunkti. 

 

PIEDĀVĀJAMĀS IZGL ĪTĪBAS SATURS (PROGRAMMAS OBLIGAT ĀS UN 
IZV ĒLES DAěAS) 

Programmu pilna un nepilna laika studijām kā arī studiju plānus skatīt pielikumā Nr.1. 

 

Programma ir veidota kā moduĜu apmācības programma, iekĜaujot programmas obligātajā daĜā trīs 
moduĜus- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums, Publiskās pārvaldes organizācija, 
Komunikācija publiskajā pārvaldē.  

Savukārt, izvēles daĜa sastāv no diviem blokiem - B blokā studenti var izvēlēties vienu no diviem 
piedāvātajiem studiju kursiem, kas saskan ar tajā laikā realizēto moduli, tādējādi padziĜināti 
apgūstot atsevišėas zināšanas, un no C daĜas, kas ir atsevišės modulis tiem studējošajiem, kas 
programmu apgūst 2 gadus, un ir nepieciešams, lai nodrošinātu uzĦēmumu un iestāžu vadītāja 
profesijas standarta prasību izpildi. 

obligātajā daĜā ietilpst 

- studiju kursi 30 KP apmērā,  

- prakse 6KP apmērā,  

- Valsts pārbaudījums 20 KP apmērā. 

 

Izvēles kursi dalās divos blokos- B bloks 4 KP apmērā, un C bloks (izlīdzinošie kursi) 20 KP 
apmērā. 

 

 

Studiju programmas saturs un struktūra atbilst MK Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu un UzĦēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartam (skat. 
Salīdzinājumu 1.tabulā un 2.tabulā). 

 

Studiju kursu apraksti pievienoti pielikumā Nr.3. 

 

STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZ ĀCIJA, STUDIJU PROGRAMMAS 
PLĀNA ATBILST ĪBA STRUKTŪRVIEN ĪBAS MĒRĖIEM UN 

UZDEVUMIEM 
  

    Studiju programma izstrādāta balstoties uz profesijas klasifikātorā ietverto profesiju: uzĦēmumu 
un iestāžu vadītājs. 



Tā ir veidota kā 2.pakāpes augstākā profesionālā izglītība, pēc kuras studenti var turpināt studijas 
doktorantūrā.  

 Studiju procesa organizācijas pamatā likti vairāki principi – pēctecība un secīgums, 
vispusīgums, obligāto un izvēles kursu saskaĦotība, teorijas un prakses sasaiste. Programmas saturs 
aptver trīs studiju kursu moduĜus, kas iekĜauj sevī vadītājam nepieciešamās zināšanas- pārvaldes 
tiesisko regulējumu- pamatā uzsvaru liekot uz valsts civildienestu un pašvaldību tiesībām, 
Pārvaldību- zināšanām, kas nodrošina iestādes organizatorisko, personāla un finanšu pārvaldību, 
Komunikāciju- ētiku, sabiedriskās attiecības un klientorientētu pārvaldi. 

 

  Augstskola programmas veiksmīgai realizācijai ir noslēgusi līgumus par prakses 
organizēšanu ar Tieslietu ministriju un Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju 
(sk.pielikumu Nr.7). 

    Lai veicinātu studentu iespējas studijām ārvalstīs, kā arī piedāvātu ārvalstu vieslektoru lekcijas ir 
noslēgti sadarbības līgumi ar Mykolas Romieris Universitāti Vi ĜĦā, kā arī piesaistīti ārvalstu 
vieslektori. 

 

   Studijas tiek piedāvātas pilna laika vakara formā un nepilna laika neklātienes formā. Vakara 
studiju forma, kas tiek realizēta vienas darba dienas vakarā un sestdienā, ir attaisnojusi sevi kā 
veiksmīga citās BAT realizētajās programmās un guvusi plašu studentu atsaucību. 

Neklātienes studijas tiek organizētas katru otro sestdienu un pirms tās esošās piektdienas vakaru. 

 

STUDĒJOŠO PRAKSES PLĀNOJUMS 

 
Lai nodrošinātu studējošo prakses iespējas un izpildītu licencēšanas un akreditācijas prasības 
Biznesa augstskola Turība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Tieslietu ministriju un Reăionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministriju par studējošo prakses nodrošināšanu. (sk.pielikumu Nr.7) 

 

STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA 
 

 Studiju programma tiek realizēta ievērojot visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos 
dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu. Lielākais uzsvars tiek likts uz studiju kursu 
nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem. Pašlaik lielākajā daĜā priekšmetu ir pietiekošs 
nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem. Nākotnē tiek plānots šos materiālus pilnveidot.  

 Atbilstoši Biznesa augstskolas Turība realizētajām programmām BAT izdevniecība regulāri 
izdod grāmatas, tai skaitā juridisko, komunikāciju un vadības zinātnes literatūru. Grāmatu autori ir 
gan BAT mācībspēki, gan arī pieaicinātie autori. BAT bibliotēkā studiju kursiem paredzētā 
literatūra tiek iepirktā tādā daudzumā, lai katru studentu nodrošinātu ar pamatliteratūru priekšmetā.   

 Studiju realizācijā tiek plaši izmantotas praktiskās nodarbības, ko palīdz realizēt ari mācību 
procesam speciāli iekārtotā tiesu zāle. Praktiskās nodarbības tiek realizētas gan nozares 
priekšmetos, gan specializāciju ietvaros ir paredzēts praktikums apakšnozarē. 

 

 

 

 

 



IZMANTOT ĀS MĀCĪBU METODES 
  

 Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos priekšmetos, kuros ir iespēja 
sniegt vairāk teorētisku zināšanu un maăistrantam nav nepieciešamas grupu darbs vai diskusijas. 

 Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros maăistrantam ir 
lielāka iespēja veikt patstāvīgus pētījumus. Semināru laikā maăistrantam ir iespēja prezentēt savu 
viedokli, kā arī to aizstāvēt.  

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir nepieciešams komandu 
darbs, lai izprastu teorijas būtību. Kā piemēru var minēt praktikumus  un kazusu risināšanu visos 
tiesību zinātĦu priekšmetos.  

 

IEGŪSTAMĀS IZGL ĪTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 

pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

pārbaudes obligātuma princips; 

vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

vērtēšanas formu dažādības princips; 

pārbaudījuma pieejamības princips. 

 

Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumiem un 
prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas prasībām: 

studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir publiskoti Biznesa 
augstskolas Turība iekšējā datortīklā visiem studentiem pieejamā vietā; 

pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju kursa pirmajā 
nodarbībā; 

katram studentam uzsākot studiju gadu tiek izsniegta studenta rokasgrāmata, kas satur studijas 
reglamentējošos dokumentus (Studiju nolikums, Pārbaudījumu nolikums, Prasības studentu 
pastāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanai, Prakses nolikums u.c.), kā arī studiju kursu 
programmas, kurās ir noteikti studiju kursa kārtējie pārbaudījumi un noslēguma pārbaudījumi. Šī 
informācija studentiem ir pieejama augstskolas internet mājas lapā. 

 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir maăistra darba aizstāvēšana, tiek vērtēts desmit ballu skalā. 

 

Aizstāvot maăistra darbu vērtēšanas kritēriji ir: 

teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; 

patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās; 

uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver atsevišėus un 
kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus; 

aktuālas lietišėās problēmas analīze; 

praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā; 

patstāvīga lietišėā pētījuma veikšanas iemaĦu un iegūto praktisko rezultātu aizstāvēšanas spēju 
attīstība un nostiprināšana. 

 



Diplomu par maăistra grāda iegūšanu saĦem students, kurš ir apguvis programmu un nokārtojis 
valsts pārbaudījumu, iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  

 

 

 

PĀRBAUDES FORMAS UN KĀRTĪBA 
 

    Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens,  ieskaite, kas jākārto katra studiju 
kursa noslēgumā un maăistra  darba aizstāvēšana pie komisijas. Pārbaudījuma forma ir noteikta 
studiju programmā. Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā 
atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 14.04.1998. rīkojumam Nr.208 “Par studiju rezultātu 
vērtējumu vienotu uzskaiti”. Eksāmenu pieĦem studiju kursa mācībspēks vai cits katedras vadītāja 
norīkots mācībspēks. Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaĜīgajā vērtējuma skalā – 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, iekavās norādot vērtējumu 10 ballu sistēmā. Ieskaiti pieĦem studiju 
kursa mācībspēks. Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie 
pārbaudījumi – kontroldarbi, uzstāšanās semināros, referāti, projektu izstrādes u.c. Šie kārtējie 
pārbaudījumi ir noteikti studiju kursu programmās. Prakse tiek vērtēta divdaĜīgajā vērtējuma skalā – 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, Maăistra programmā iekĜauto prakses vērtējumu dod maăistra darbu 
priekšaizstāvēšanas komisija. 

Pielikumos Studiju nolikums (pielikums Nr.9.), Pārbaudījumu nolikums (pielikums Nr.10.), Prakses 
nolikums (pielikums Nr.11.) 

 

 

KVALIT ĀTES VADĪBA 
 

   Kvalitātes kontrolei augstskolā ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, kas nodrošina visu studiju 
procesu dokumentālu reglamentāciju, šīs dokumentācijas regulāru aktualizāciju. Lai nodrošinātu 
efektīgu procesu realizāciju un vadību augstskolā pastāv iekšējā audita sistēma, kas paredz 
ikgadējos auditus visās struktūrvienībās. 

   Lai nodrošinātu nepārtrauktu nodarbību satura kvalitātes kontroli, katedru vadītāji un programmas 
direktors veic regulāru nodarbību hospitāciju. Hospitācijas gaitā novērotais tiek pārrunāts ar 
mācībspēku.  

   Katra kursa noslēgumā notiek studentu anketēšana par konkrētā studiju kursa saturu un metodiku. 
Anketa satur tādus jautājumus kā: Vai programmā paredzētās tēmas ir aplūkotas pilnībā? Vai 
studiju kursā aplūkotās tēmas dublējas ar citiem studiju kursiem? Vai vielas izklāsts bija saprotams? 
Vai uzskates un izdales materiāls bija pietiekams? Cik labi ir organizēta studiju kursa realizācija? 
Kas, jūsuprāt, mācībspēkam būtu jāmaina pasniegšanas veidā? Pēc anketu izskatīšanas mācībspēks 
tās nodod katedrā, kur tiek sagatavots kopsavilkums. Kopsavilkums ir pieejams katedrās un 
rektorātā. 

   Vismaz reizi gadā tiek organizētas augstskolas studentu aptaujas, kurās studenti var izteikt savu 
vērtējumu augstskolas struktūrvienību darbībai, studiju materiāli tehniskajam nodrošinājumam, 
studiju satura un studiju organizācijas kvalitātei u.c. Šo aptauju kopsavilkumi ir pieejami Attīstības 
daĜā. 

   Reizi gadā tiek organizētas augstskolas akadēmiskā un vispārējā personāla aptaujas, kurās 
personāls var izteikt savu viedokli par dažādiem procesiem augstskolā, par vadošo darbinieku 
profesionalitāti, savas vēlmes attiecībā uz darba organizāciju un motivācijas sistēmas pilnveidošanu, 
priekšlikumus augstskolas darba pilnveidošanai u.c. Šo aptauju kopsavilkumi ir pieejami Personāla 
daĜā. 



   Rūpējoties par studentu (uzĦēmuma klientu) un darbinieku apmierinātības līmeni, kā arī ieviešot 
augstskolā citus kvalitātes vadības sistēmas principus, Biznesa augstskola Turība 2002.gadā saĦēma 
Latvijas Kvalitātes balvu mazo un vidējo uzĦēmumu grupā. 

 

  

AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS 
NOVĒRTĒJUMS 

 
 

PROGRAMMAS ATBILSTĪBA UZĥĒMUMU UN IESTĀŽU VADĪTĀJA PROFESIJAS 
STANDARTAM 

 

UzĦēmumu un iestāžu vadītāja  profesijas standarts ir apstiprināts ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas 2002.gada 16.maijā ar  rīkojumu nr. 283. 

 

PROFESIJAS STANDARTS (informācija no  
http://www.izmpic.gov.lv/Standartu_reg/Uznemuma_vaditajs.pdf)   (sk.pielikumu nr.5) 

   Izvērtējot BAT izstrādātās programmas atbilstību standartam, secināms, ka šī programma pilnībā 
atbilst profesijas standartam un sniedz iespēju iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas standartā 
paredzēto pienākumu un uzdevumu īstenošanai. 

 

    Jāatceras, ka profesijas standarts attiecināms uz visu 2.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību. Tā 
kā BAT maăistratūras programmā plānots uzĦemt arī studējošos jau uzĦēmumu un iestāžu vadītāja 
profesionālo kvalifikāciju ieguvušos, tad faktiski jau uzĦemšanas brīdī studenta prasmēm, iemaĦām 
un zināšanām būtu jāatbilst profesijas standartam. Savukārt tiem studentiem, kas nav ieguvuši šo 
profesiju, kā arī nav studējuši profesionālajā programmā sociālās zinātnes, kas kopumā dod 
zināšanas prasmes un iemaĦas, kas atbilst vispārīgi uzĦēmumu un iestāžu vadītāja profesijai, ir 
paredzēts papildus semestris, kas nodrošina nepieciešamo papildus prasmju apguvi. 

Līdz ar to maăistratūras programmā ietverti tādi studiju kursi, kuri nodrošina iespēju iegūt 
padziĜinātas zināšanas tajās nozarēs, kas nepieciešaas tieši vadītājam publiskās pārvaldes iestādē. 
Izvērsts salīdzinājums ir sekojošā tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.tabula. Programmas salīdzinājums ar uzĦēmumu un iestāžu vadītāja  profesijas standartu 

UzĦēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standarta prasību nodrošinājums 
Profesijas standarta 

prasības 
Nodrošina studiju kursi 

Kopīgās profesionālās prasmes  

 

• Izprast aktuālās ekonomiskās 
attīstības likumsakarības principus 

 

Ekonomikas teorija, Ievads statistikā 

• Izprast tautsaimniecības vidē 
notiekošos procesus un pieĦemt 
lēmumus atbilstoši situācijas 
izmaiĦām  

 

Ekonomikas teorija, Ievads statistikā 

• Pielietot ekonomiski 
matemātiskās metodes vadīšanas 
procesā 

 

Ekonomikas teorija, Projektu vadība,Ievads statistikā 

• Pielietot iegūtās teorētiskās un 
praktiskās zināšanas uzĦēmuma un 
iestādes struktūrvienību vadīšanai 

 

Organizāciju teorija, Projektu vadība, Ētika publiskajā pārvaldē, 
Sabiedriskās attiecības publiskājā pārvaldē, Klientorientēta organizācija, 
Prakse, Personāla vadība, Vadības informatīvās sistēmas 

Vispārējās prasmes/spējas  

• Strādāt komandā/grupā, deleăēt 
un koordinēt pienākumu izpildi, 
motivēt darbiniekus 

Organizāciju teorija, Projektu vadība, Etika publiskajā pārvaldē, 
Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē, Darba tiesības un valsts 
civildienests, Personāla vadība, Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē 

• Būt līderim, vadīt 
komandas/grupas darbu 

Organizāciju teorija, Projektu vadība, Etika publiskajā pārvaldē, 
Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē,  Personāla vadība, 
Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē 

• Efektīvi plānot un organizēt savu 
darbu 

Projektu vadība, Personāla vadība, Vadības informācijas sistēmas 

• Pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas 

 

 

 

Visi studiju kursi pastāvīgo studiju ietvaros 

• Analizēt, sistematizēt, sintezēt un 
integrēt iegūto informāciju 

Ievads statistikā, Projektu vadība 

• Lietot modernās informācijas 
iegūšanas, apstrādes un 
sistematizēšanas tehnoloăijas  

 

Ievads statistikā, Vadības informatīvās sistēmas 

• Sagatavot un sniegt prezentācijas 

 

Projektu vadība, Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē, Vadības 
informācijas sistēmas 

• Komunikēt un sadarboties ar 
darbiniekiem, partneriem, 
īpašniekiem, masu saziĦas 
līdzekĜiem, valsts un 
sabiedriskajām institūcijām 

 

Ētika publiskajā pārvaldē, Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē, 
Klientorientēta organizācija, Personāla vadība, Cilvēktiesības publiskajā 
pārvaldē 



Rīkoties atbilstoši likumiem un 
ētikas normām 

Administratīvās tiesības un process, Pašvaldību tiesības, Ētika publiskajā 
pārvaldē, Kosnstitucionālās tiesības, Darba tiesības un valsts civildienests, 
Komerctiesības, Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē 

Specifiskās prasmes profesijā  

• Izprast uzĦēmuma un iestādes 
darbības kopsakarības  

Organizāciju teorija, Darba tiesības un valsts civildienests 

• Analizēt uzĦemuma un iestādes 
darbību, identificējot problēmas un 
iztrādāt to risinājums  

Organizāciju teorija, Projektu vadība, Publiskās finanses, Klientorientēta 
organizācija, Personāla vadība, Kvalitātes sistēmas 

• Formulēt uzĦēmuma vai iestādes 
mērėus, sastādīt attīstības 
stratēăisko plānu 

Organizāciju teorija, Projektu vadība 

• Analizēt dinamiskā ekonomiskajā 
vidē notiekošos procesus un 
pieĦemt atbilstošus lēmumus 

 

Publiskās finanses, Publisko iestāžu grāmatvedība, Ekonomikas teorija, 
Kvalitātes sistēmas, Mārketings 

• Izstrādāt un realizēt mārketinga 
plānus 

 

Mārketings 

• Izprast patērētāju uzvedību 

 

Klientorientēta organizācija 

• Izvēlēties, novērtēt un motivēt 
personālu 

 

Personāla vadība 

Organizēt un vadīt pakĜauto 
struktūrvienību un personāla darbu 

Darba tiesības un valsts civildienests, Personāla vadība 

Analizēt, novērtēt un plānot 
uzĦēmuma finanses 

Publiskās finanses, Publisko iestāžu grāmatvedība 

Izprast ražošanas/ pakalpojumu 
organizēšanas paĦēmienus un 
principus 

Projektu vadība, Klientorientēta organizācija, Kvalitātes sistēmas 

Izprast uzĦēmuma finanšu un 
tehnoloăiskās darbības rādītājus, un 
pieĦemt lēmumus lai veicinātu 
uzĦēmuma vai iestādes darbības 
optimizāciju 

Publiskās finanses, Publisko iestāžu grāmatvedība, Kvalitātes sistēmas 

Pielietot vadības informācijas 
sistēmas uzĦēmuma vai iestādes 
vadīšanas procesa nodrošināšanā 

Vadības informācijas sistēmas 

Ieviest progresīvus risinājumus un 
metodes uzĦēmuma vai iestādes 
darbības galvenajās (stratēăiskajās) 
funkcionālajās sfērās 

Organizāciju teorija, Klientorientēta organizācija 

Izprast īpašnieku intereses un 
integrēt tās uzĦēmuma attīstības 
stratēăiskajā plānā 

ES Publiskā pārvalde, Organizāciju teorija, Projektu vadība, 
Konstitucionālās tiesības 

Orientēties uzĦēmuma vai iestādes 
darbu reglamentējošajos 
dokumentos, likumdošanā un 
normatīvajos aktos 

Administratīvās tiesības un process, Pašvaldību tiesības, ES publiskā 
pārvalde, Konstitucionālās tiesības, Darba tiesības un valsts civildienests, 
Komerctiesības, Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē 

• Efektīvi pielietot jaunākās darba 
organizācijas formas un 
informācijas tehnoloăijas  

 

Organizāciju teorija, Projektu vadība, Klientorientēta organizācija, 
Vadības informatīvās sistēmas 
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valsts standartu  

 

IV. Maăistra programmas oblig ātais saturs 

17. Maăistra programmas apjoms  ir vismaz 40 kredītpunktu. 
Kopējais studiju ilgums profesionālās augstākās izglītības 
maăistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi. 

  

 

18. Maăistra programmas oblig āto saturu veido : 

18.1. studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti; 

 

 

18.2. pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti; 

 

 

18.3. pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 2 kredītpunkti; 

18.4. prakse , kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti; 

 

18.5. valsts p ārbaud ījums , kura sastāvdaĜa ir maăistra darba  
vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana un 
kura apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu. 

 19. Izpildot uzĦemšanas prasības attiecīgajā maăistra 
programmā, maăistra programmā var imatrikulēt izglītojamos ar 
iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko 
bakalaura grādu, vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, 
pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu. 

  

20. Maăistra programmā izglītojamie ar iepriekš ieg ūtu 
akadēmisko bakalaura gr ādu  iegūst piektā līmeĦa profesionālo 
kvalifikāciju. 

 21. Studiju kursu izvēli maăistra programmā, studiju kursu saturu 
un apjomu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam grādam 
nosaka profesijas standarts. 

 22. Pēc maăistra programmas apguves pieš ėir profesion ālo 
maăistra gr ādu  nozarē, starpnozarē, kopnozarē vai profesijā. 

 23. Profesionālais maăistra grāds dod tiesības, izpildot 
uzĦemšanas prasības attiecīgajā doktora studiju programmā, 
turpināt izglītību doktora studiju programmā. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmas apjoms – 60 KP vai 80 KP. Tiem reflektantiem, kuriem 
iepriekšējā izglītība ir 2. līmeĦa augstākā prof. Izglītība, profesionālā 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, kas iegūta pēc vismaz 4 gadu 
studijām- studiju ilgums ir 1.5 gadi, tie reflektanti, kuriem iepriekšējā 
izglītība ir akadēmiskais bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, vai 
profesionālā bakalaura vai 2.limeĦa profesionālā augstākā izglītība citās 
zinātĦu nozarēs - studiju ilgums ir 2 gadi 
 
 
 
attiecībā uz šo studiju kursu bloku attiecināmi studiju kursi – 
Administratīvās tiesības un process (5 KP), Pašvaldību tiesības (3 KP), 
ES publiskā pārvalde (3 KP),Organizāciju teorija  (3 KP), Klientorientēta 
organizācija (2KP), Konstitucionālās tiesības (2KP), Darba tiesības un 
valsts civildienests (2KP), Komerctiesības (4KP), Cilvēktiesības 
publiskajā pārvalde (3KP) 
 
attiecībā uz šo studiju kursu bloku attiecināmi studiju kursi vadības 
informācijas sistēmas (3 KP), Projektu vadība (5 KP), ekonomikas 
teorija (4 KP),kvalitātes sistēmas (3 KP), Ievads statistikā (2KP), 
Publisko iestāzu grāmatvedība (2KP), Publiskās finanses (3KP), 
Personāla vadība (2KP), Mārketings (3KP) 
 
 
 
attiecībā uz šo studiju kursu attiecināmi – Ētika publiskajā pārvaldē (2 
KP), Sabiedriskās attiecības publsikajā pārvaldē (2 KP) 
 
Prakse  – 6  
 
 
 
Maăistra darbs  – 20 KP.  
 
 
 
Iepriekš ējā izgl ītība – profesionālais bakalaurs vai 2.līmeĦa 
profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, kura iegūta, 
pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu, vai arī akadēmiskā 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs vai profesionālā bakalaura grāds 
vai 2.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība citās zinātĦu nozarēs 
 
 
 
 
Visi izglītojamie iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju 
UzĦēmumu un iestāžu vadītājs . 
 
 
Programma nodrošina UzĦēmumu un iestāžu vadītāja profesijas 
standarta izpildi. Sk. salīdzinājumu ar profesijas standartu 
 
 
 
Iegūstamais gr āds –profesionālais maăistra grāds valsts pārvaldē 
 
 
iegūtais grāds dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā 



 

 

 

PROGRAMM Ā STUDĒJOŠIE 

 
Uz 2008.gada 1.aprīli programmā studēja 120 studenti. 

 

 

STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO REZULTĀTI. 

 
    Biznesa augstskola Turība regulāri veic studējošo aptaujas gan par katru studiju kursu, gan par 
programmu kopumā. Studiju kursu aptaujās tiek noskaidrots vai studiju kurss ir bijis izprotams, vai 
nav tēmu dublēšanās, metodisko un izdales materiālu pietiekamība, pasniegšanas veids. Pēc tam šo 
aptauju rezultāti tiek apkopoti un izanalizēti katedru sēdēs, kā arī tiek strādāts pie pamatoti norādīto 
trūkumu novēršanas. 

Pielikuma Nr.12. tabulās ir atspoguĜoti Publiskās pārvaldes studiju programmas studentu aptauju 
rezultāti. Aptaujā studenti tiek lūgti novērtēt virkni faktorus, kas ietekmē kā studiju kvalitāti tā arī 
studējošo servisu. Vērtējumu studentiem jāsniedz skalā no 1 (slikti) līdz 5 (Ĝoti labi). Kopumā ir 
redzams, ka studenti ar studiju kvalitāti, to nodrošinājumu ir apmierināti, tāpat ir apmierināti ar 
studiju programmas realizāciju- pasniedzēju kvalitāti, praksēm un citiem ar programmu saistītiem 
rādītājiem. 

 

 

STUDIJU PROGRAMM Ā NODARBINĀTAIS AKAD ĒMISKAIS 
PERSONĀLS 

 
 

   Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla sastāvs ir veidojies no 1994.gada. Kā jau 
daudzās augstskolās, arī Biznesa augstskolā Turība ir novērojama akadēmiskā personāla mainība, 
taču pēdējā laikā stāvoklis stabilizējas, un nu jau 67% pedagoăiskās slodzes izpilda akadēmiskais 
personāls, kam Biznesa augstskola Turība ir pamatievēlēšanas vieta.  

 

   Akadēmisko personālu Biznesa augstskola Turība ievēl augstskolas Senāts, atbilstoši Augstskolu 
likumam un Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumam. Pirms vēlēšanām augstskola publiski 
izsludina konkursu. Senāta sēdēs akadēmiskā personāla vēlēšanas ir aizklātas, vēlēšanu gaitu un 
rezultātus protokolē. Pēc ievēlēšanas Biznesa augstskola Turība ar akadēmisko personālu slēdz 
darba līgumus. 

 

   Biznesa augstskola Turība lielu vērību pievērš akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanai un profesionālās meistarības pilnveidošanai. Augstskolā izstrādāta un tiek realizēta 
akadēmiskā personāla tālākas izglītošanas sistēma. Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanas un 
izglītības turpināšanas sistēma ietver: 

- pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 

- starpkatedru metodiskos seminārus; 



- nozares kursus un seminārus; 

- profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 

- studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

 

   Pamatdarbā strādājošam akadēmiskajam personālam kvalifikācijas paaugstināšana tiek 
apmaksāta, bet studijas maăistrantūrā un doktorantūrā – kreditētas. Kredīts tiek dzēsts mācībspēkam 
Biznesa augstskolā Turība nostrādājot noteiktu laiku. Mācībspēki regulāri uzstājas ar ziĦojumiem 
konferencēs, apmeklē kursus un seminārus pa nozares tēmām, tādā veidā daloties pieredzē un 
papildinot zināšanas par aktuālajiem jautājumiem nozarē, stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Līdz 
ar starptautiskās sadarbības aktivizēšanos pasniedzēji viesojas ar vieslekcijām arī ārvalstu 
augstskolās. Sākot ar 2006.gada pavasari pasniedzējiem tiek dota iespēja stažēties Tieslietu 
ministrijā un vairākos uzĦēmumos, tādējādi pilnveidojot savas profesionālās iemaĦas. Mācībspēki 
praktiėi savas pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru un starpkatedru metodiskajos 
semināros. Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri tiek hospitētas, un novērojumi pārrunāti ar pašu 
mācībspēku. Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar mācībspēku darba vērtējumu, kas 
tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma pilnveidošanā. 

 

Kopumā programmas realizācijā šobrīd iesaistīti 18 pasniedzēji (skat. 3. tabulu),  

 

3.tabula. Programmā iesaistītie docētāji 

NP
K 

Docētāja Vārds 
Uzvārds 

Izglītība Pamatievēlēšanas 
vieta/viespasniedzējs 

Studiju kurss 

1 Aivars EndziĦš Dr.iur. Pamatievēlēšanas vieta Konstitucionālās tiesības 

2 Nijole VasiĜjeviene Dr.phil. viespasniedzējs Ētika publiskajā pārvaldē 

3 Jānis Načisčionis 
Dr.iur.  

 
Pamatievēlēšanas vieta 

Administratīvās tiesības un 
process 

4 Valdis Blūzma 
Dr.hist., 
studē tiesību 
doktornatūrā 

Pamatievēlēšanas vieta 
Eiropas Savienības publiskā 
pārvlade 

5 Ivars Linde Mg.oec. Pamatievēlēšanas vieta Projektu vadība 

6 Ilmārs Vīksne Dr. ing Pamatievēlēšanas vieta Vadības informācijas sistēmas 

7 Anna ĀbeltiĦa Dr.oec. Pamatievēlēšanas vieta 
Mārketings 

 

8 Anita AuziĦa Dr.oec. viespasniedzējs Ekonomikas teorija 

9 Raina Vīra Dr.oec. viespasniedzējs Kvalitātes sistēmas 

10 Inta Slavinska Mg.oec. Pamatievēlēšanas vieta Ievads statistikā 

11 Anna Medne 
Mg.oec., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas vieta 
Publiskās finanses, Publisko 
iestāžu grāmatvedība 

12 
Guna LiepiĦa 

 
Mg.paed. Pamatievēlēšanas vieta 

Klientorientēta organizācija, 
Personāla vadība 

13 
Līga Biksiniece -
Martinova 

Mg.iur. viespasniedzējs 
Cilvēktiesības publiskajā 
pārvaldē 

14 Jānis EndziĦš Mg.iur. Pamatievēlēšanas vieta Komerctiesības 

15 Līga Mirlina 
Mg.sc.soc., 
studē 
doktorantūrā. 

Pamatievēlēšanas vieta 
Sabiedriskās attiecības 
publiskajā pārvaldē 

16 Jānis Plēps Mg.iur., viespasniedzējs Pašvaldību tiesības 



studē 
doktorantūrā 

17 Valdis Rocēns 
Mg.oec., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas vieta Projektu vadība 

18 Māris Knoks Dipl.iur. viespasniedzējs 
Darba tiesības un valsts 
civildienests 

 
Pasniedzēju skaits programmas īstenošanas gaitā varētu arī  palielināties, ja izvēles kuros veidojas 
vairākas klausītāju grupas un rodas faktiska nepieciešamība piesaistīt vairākus pasniedzējus vienam 
studiju kursam. 

Programmas īstenošanā iesaistīto personālu var raksturot pēc diviem kritērijiem: 

-vai attiecīgais pasniedzējs ir ievēlēts augstskolā vai ir viespasniedzējs  

-kāda ir pasniedzēja kvalifikācija. 

Patreiz raksturojot plānotos studiju procesā iesaistītos 18 pasniedzējus pēc iepriekš redzamā pirmā 
kritērija, norādāms, ka 12 no tiem ir ievēlēti augstskolā. Tādējādi pēc skaitliskā sastāva ievēlēti 67% 
mācībspēku.  

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas rādītāji savukārt var tikt raksturoti sekojoši – no 18 
pasniedzējiem 9 ir ar doktora grādu (50%), 8 ar maăistra grādu (44%), no tiem 4 (22%) uz šo brīdi 
turpina mācības doktorantūrā. 

 

 

AKAD ĒMISK Ā PERSONĀLA ZIN ĀTNISKĀ DARBĪBA UN PĒTNIECISKIE 
VIRZIENI 

 

   Biznesa augstskolas Turība akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās zinātniskajā un pētniecības 
darbā. Lai veicinātu zinātnisko darbību augstskolā un Latvijā, Biznesa augstskola Turība katru gadu 
organizē starptautiskas zinātniski pētnieciskas konferences: 

2006.gadā konference “Īpašums, tā aprobežojumi-problēmas, risinājumi, iespējas” 

2005.gadā konference „Sabiediskās attiecības: riski, ieguvumi, zaudējumi” 

2004.gadā konference „UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas 
apstākĜos” 

2003.gadā konference “Ilgspējīga tūrisma attīstība : tendences, pieredze, iespējas”. 

2002.gadā tika organizēta konference „UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide”. 

2001.gadā tika organizēta konference „Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 
tendences, rezultāti”. 

2000.gadā tika organizēta konference “Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: 
pieredze un vērtējums”. 

1999.gadā tika organizēta konference ”UzĦēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte”. 

1998.gadā tika organizēta konference „Latvijas uzĦēmēja konkurētspēja un izglītība”. 

 

   Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs tiek veicināts un atbalstīts. Pētījumus akadēmiskais 
personāls prezentē gan ikgadējās BAT starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, gan arī citu 
Latvijas vai ārzemju augstskolu konferencēs. Dalība šajās konferencēs un zinātnisko rakstu krājumu 



iegāde akadēmiskajam personālam tiek apmaksāta. Katru gadu ar rektora rīkojumu tiek apstiprināts 
BAT zinātniskā darba plāns.  

Augstskolā pastāv arī iekšējo zinātnisko grantu sistēma.  

Ar Publiskās pārvaldes maăistra programmu saistītie zinātniskie pētījumi un jaunrade skatāmi 
saistībā ar konkrēto pasniedzēju iepriekšējo darbību. Pievienotajā tabulā redzama programmas 
pasniedzēju darbu publicēšanas aktivitāte pēdējos gados, pilna informācija iekĜauta pasniedzēju CV, 
kas ir pievienoti akreditācijas pieteikumam. 

 
4.tabula 

Pētījumu krit ēriji Pasniedzējs 
Publikācijas (tai skaitā 
monogrāfijas un 
publikācijas 
vispāratzītos Latvijas 
un ārvalstu izdevumos) 

Pamatdarbā strādājošie 

J.Načisčionis 

Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos un recenzējamos izdevumos 

‘’ Publisko tiesību līgums’’, Rēzeknes augstskola, 2003. 

‘’ Publiskās pārvaldes pilnveide’’, Latvijas Policijas akadēmija, 2003. 

‘’ Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežām’’ K āds ir vērtējums 
no tiesiskuma viedokĜa. Jurista vārds, 2003. 

Načisčionis J.-  Administratīvās iestādes kompetences tiesiskā regulējuma 
pilnveide. Rēzeknes augstskola. 2002., 0,77 a/l 

Načisčionis J.-  UzĦēmuma reăistra kompetences tiesiskā regulējuma pilnveide. 
Biznesa augstskola “Turība”. 2002., 0,99 a/l 

Načisčionis J.-  Publisko tiesību līgums. Ķēzeknes augstskola. 2003., 0,75 a/l 

Načisčionis J.-  Publiskās pārvaldes pilnveide. Latvijas Policijas akadēmija. 2003., 
0,5 a/l 

Načisčionis J.-  Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežām” Kāds 
ir vērtējums no tiesiskuma viedokĜa. Jurista vārds. 2003., 0,5 a/l 

Načisčionis J.-  Speciāllie termini, to piemērošana administratīvās tiesībās” . 
Latvijas Policijas akadēmija. 2004., 0,5 a/l 

Načisčionis J..- Administratīvo tiesību avoti, Biznesa augstskola Turība, 2006., 0.5 
a.l. 

Načisčionis J..- Competence of the Competition Council of the Republic of Latvia.  
Mykolas Romeris universitāte  Jurisprudencija 2007. Nr.6 (96), 0.5 a.l. 

Lestrade E.,Načisčionis J. The Developing Securitization Market in the Baltics and 
Central and Eastern Europe. European Newsletter (Sweet and Maxwell). 
10/2007.0.3 a./l.       

Zinātniskās publikācijas citos izdevumos 

Я. Начисчионис - Публично правовые договора. Международный научно-
практический правовой журнал “ЗАКОН И ЖИЗНЬ”  Молдова. Сентябрь. 
2004. 

0,45 a/л. 

Načisčionis J.-  Kompetences teorētiskie un tiesiskie aspekti., Administratīvā un 
Kriminālā 

justīcija. 2004.Nr.3/4, 0,5 a/l 

Monogrāfijas 

1.  Načisčionis J.-  Administratīvās tiesibas. P&K, 2002., 11,8 a/l 

2.  Načisčionis J.-  Administratīvās tiesibas. Papildinātais izdevums., 2003., 14,5 
a/l 

 

Mācību līdzekĜi 

Sagatavots un publicēts kā mācību līdzeklis pētījuma rezultāts - “Radikālisma un 



ekstrēmisma izpausmju juridiskais definējums un šādu darbību tiesiskā 
regulēšana”. 2003.g. 6 a/l 

1.  Načisčionis J.-  Salīdzinošās administratīvās tiesības. Programma,tematiskie 
plāni, referātu tematika,atkārtojuma jautājumi. Latvijas Policijas akadēmija.,  
2003., 0.3 a/l 

2.  Načisčionis J.-  Salīdzinošās administratīvā procesa tiesības Studiju kursa 
apraksts. Latvijas Policijas akadēmija. 2003., 0.3 a/l 

3.  Načisčionis J.-  Administratīvās tiesibas. Programma, Tematiskie plāni Studiju 
darba temati, Semināru plāni, Atkārtojuma jautājumi. Biznesa augstskola Turība. 
2005., 1.2 a/l 

4. Načisčionis J.-  Administratīvās tiesības un administratīvais process. 
Programma, Tematiskie plāni. Semināru plāni, Atkārtojuma jautājumi. Biznesa 
augstskola Turība. 2007.,0.3 a./l. 

5. Načisčionis J.-  Administratīvo tiesibu problēmas.Programma. Biznesa 
augstskola Turība.2007. 0.3 a./l. 

 

V.Blūzma 

Raksti recenzētos izdevumos: 

 

1. Fundamentāla starpkaru perioda Latvijas Republikas vēsture. (Recenzija par 
monogrāfiju 20.gadsimta Latvijas vēsture, 2.sēj. R.: Latvijas Vēstures institūta 
apgāds, 2003) - Latvijas Vēsture, 2004, Nr. 3(55), 104. - 112.lpp. 

2.Konstitucionālisma evolūcijas vēsture Latvijā. - Latvijas Vēsture, 2002, Nr. 4 
(48), 42. - 53.lpp. 

3. Latvijas Republikas Valsts prezidenta institūcija Eiropas konstitucionālisma 
kultūras kontekstā// Likums un Tiesības, 4.sēj.,nr.11(39), novembris, 2002, 322. - 
324.lpp. 

 

Raksti citos izdevumos: 

 

1.Проблемы конституционного права Латвии в период осуществления 
правовой реформы. - Балтийский юридический журнал, 2005, № 1(5), с. 16 – 
22. 

2.Konstitucionālo tiesību problēmas Latvijā tiesību reformas laikā (1991 - 2003). - 
Grām.: Latvija ceĜā uz demokrātiju 1987 - 2003. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Postkomunistiskā transformācija un demokratizācijas process Latvijā 
1987. - 2003.gads” 2003.gada 17. - 18.oktobrī. R.; 2004, 34. - 39.lpp. 

3.К вопросу о периодизации истории права. - Балтийский юридический 
журнал, 2003, № ½, c. 3 - 9. 

4.Seeds of Rule of Law in Latvia in the Context of the European Legal 
Culture//Politics and Law in the Context of the European Integration. Proceedings 
of the international conference 14 - 15 February 2003. Riga: Baltic Centre for 
Strategic Studies, 2003, p.56 - 65. 

 

Mācību grāmatas: 

 

1. Eiropas tiesības. R.: Juridiskā koledža, 2004, 388 lpp. (kopā ar līdzautoriem 
A.Buku, K. Jarinovsku, E.B.Deksni, E.Levitu, T.Jundzi).; 53.- 79.; 129. - 166.; 
195. - 219..; 270.- 298.; 370.- 381.lpp. 

 

Mācību līdzekĜi: 

 

1.Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. Lekcijas ārvalstu 



tiesību vēsturē. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2002. -     72 lpp. 

 

J.EndziĦš 

 

Grāmatas kopā ar citiem autoriem 

Aigars Strupišs, Jānis EndziĦš, Sandra Dzerele. UzĦēmuma vadītāja rokasgrāmata. 
Dienas Bizness. 2003  

Jānis EndziĦš, Juris Paiders. Komerclikums. 2002, Diena - Bonnier SIA 

UzĦēmumu reăistrs – par paveikto un iecerēto. – “Latvijas Vēstneša” pielikums 
“Komersanta Vēstnesis”, 08.02.2006., Nr. 6(12) 

Reforma noslēgusies. Un kas būs tālāk. Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr 19 

Līdz šā gada beigām jāpārreăistrē uzĦēmumi, 2004, Latvijas Vēstnesis, Nr. 44 

Trīs mēneši, un Komerclikums būs ieviests pilnībā, Jurista Vārds, 2004, Nr 37  

Komercreăistrā reăistrēts uzĦēmums - uzticams darījumu partneris. Latvijas 
Vēstnesis, 2004, Nr. 56  

SIA dalībnieku savstarpējie strīdi Komerclikumā. Grāmatvedība un revīzija, 2003, 
Nr.3 

Par kooperatīvo sabiedrību specifiku un nākotni. Latvijas Vēstnesis, 2002, Nr.24 

 

A.Baumanis  

1. Svarīgākie virzieni skolu direktoru kvalifikācijas paaugstināšanā// Inovācijas un 
reformas Latvijas izglītībā, Rīga 2000. –72-75 lpp. 

2. Izglītības un zinātnes finansējums un tā efektivitāte// Izglītība un zinātne –
Latvijas nacionālā bagātība, Rīga 2000.- 66-74 lpp. 

3. Eiropas tirgus. Vai Latvija spēs konkurēt?// Latvija ceĜā uz Eiropas Savienību, 
Rīga 2000. 29-32 lpp. 

4. Skolu un augstkolu reforma – ceĜš uz vienotu un kvalitatīvu izglītības sistēmu // 
Vienota un kvalitatīva izglītības sistēma – sabiedrības integrācijas pamats, rīga 
2000. 29-33 lpp. 

5. Par dažām tendencēm augstākās izglītības finansēšanā// Ekonomisko un sociālo 
attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti, Rīga 2001. 26-32 lpp. 

6. Augstākās profesionālās izglītības finansēšanas modelis, izmantojot studiju 
kreditēšanu// Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, 
rezultāti, Rīga 2001. 26-32 lpp. 

7. Latvijas izglītības sistēmas attīstība// Izglītības un zinātnes ekonomika 4. 
izlaidums; Ekonomiskā attīstība un valsts politika, Kijeva 2001. 57-67 lpp. 
(ukraiĦu valodā). 

8. Needs and Demand in the Informal Sector and Small Enterprises for Skills and 
Knowledge: A Transition Country Perspective// Linking Work, Skills, and 
Knowledge: Learning for Survival and Growth, Switzerland 
2001.http://www.workandskills.ch/pages/e/papers.html 

 

V.Rocēns 

Pievēršanās pētījumiem par izglītības finansēšanas jautājumiem un par valsts, 
sabiedriskā un privātā sektora lomu valsts attīstībā un to sasvstarpējās saskarsmes 
dažādiem aspektiem. 

Pētījums par augstākās un profesionālās izglītības finansēšanu un tās optimizācijas 
iespējām. Dažādu finansēšanas modeĜu izstrāde un analīze. Pētījuma rezultāti 
apkopoti publikācijā: 

Baumanis A., Birznieks J., Keišs S., Rocēns V. Augstākās profesionālās izglītības 
finansēšanas modelis, izmantojot studiju kreditēšanu. 2001. Rīga: BAT. 
Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija, zinātnisko rakstu krājums. 

Pētījuma rezultāti referēti plenārsēdē starptautiskā konferencē Ekonomisko un 



sociālo attiecību transformācija. 2001. Biznesa augstskola Turība. 

Dalība un diskusijas starptautiskā zinātniskā konferencē UzĦēmējdarbības iespējas, 
problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākĜos. 2004. Rīga. 

Studijas LU doktora studiju programmā Vadībzinātnes, Izglītības vadības 
apakšprogrammā (no 2004.gada līdz šim brīdim). Dažādi pētījumi par promocijas 
darba tēmu “Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēma un tās attīstības 
iespējas”. Pētījumi par Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas attīstības 
vēsturi, dažādu valstu  augstākās izglītības finansēšanas sistēmām, augstākās 
izglītības finansēšanas sistēmas attīstības iespēju analīze  no optimizācijas teorijas 
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On the Role of the Constitutional Court in Latvia. – “The Constitution as an 
instrument of Change”, Eivind Smith (ed.), SNS författningsprojekt, SNS Förlag, 
2003, p. 154-162. 

Satversmes tiesa uz gadu mijas sliekšĦa: 2002. gadā paveiktais, 2003. gadā 
veicamais. – “Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, 200., Nr. 4, 13.-16. lpp. 

Сравнительный анализ индивидуальных жалоб в конституционных судах. На 
примере Конституционного суда Латвии. – “Azэrbaycan Respublikasi 
Konstitusiya Mэhkэmэsinin Mэlumati”, 1/2003, стр. 93-96. 

Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežu. – “Latvijas Vēstnesis” 
Nr. 158 (2923) 2003. gada 11. novembris [pielikums “Jurista Vārds” Nr. 41(299)]. 

Latviya Respublikasi Konstitusiya mэhkэmэsinin tэcrübэsindэ insan hüquqlarinin 
müdafiэsi (Protection of human rights in jurisprudence of the Constitutional Court 
of the Republic of Latvia)– “Azэrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mэhkэmэsinin 
Mэlumati”, 3/2003, p.73-81. 

 

Bez tam, pamatojoties uz A.EndziĦa komentāriem, ir pieĦemti šādi Eiropas 
Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) dokumenti: 

Report of the Venice Commission on the revised Constitution of the Republic of 
Armenia; adopted by the Venice Commission at its 47th Plenary Meeting (Venice, 
6-7 July 2001). On the basis of comments by: Mr Gerard Batlinar (Member, 
Lichtenstein), Mr Aivars Endzins (Member, Latvia), Mr Vitol Moreira (Member, 
Portugal), Mr Kaarlo Tuori (Member, Finland) Strasbourg, 23 July 2001, CDL-
INF (2001) 17; 

Opinion on the Draft Constitutional Law of the Republic of Azerbaijan on 



“Safeguards for the vote of confidence to the Cabinet of the Ministers by the Milli 
Maljis” − adopted by the Venice Commission at its 49th plenary Meeting (Venice, 
14-15 December 2001) on the basis of comments by: Mr Aivars Endzins (Member, 
Latvia); Mr James Hamilton (Member, Ireland); Mr Sergio Bartole (Substitute 
member, Italy); Strasbourg, 21 December 2001, CDL-INF (2001) 26; 

Opinion on the Draft Constitutional Law on regulation of the implementation of 
human rights and freedoms of Azerbaijan. − Adopted by the Venice Commission 
at its 49th plenary Meeting (Venice, 14-15 December 2001) on the basis of 
comments made by: Mr Franz Matcher (Member, Austria), Mr Pieter Van Dijk 
(Member, The Netherlands), Mr Gerard Batlinar (Member, Lichtenstein), Mr 
Aivars Endzins (Member, Latvia); Mr James Hamilton (Member, Ireland); 
Strasbourg, 21 December 2001, CDL-INF (2001) 27; 

Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of the Republic of 
Azerbaijan; on the basis of comments made by: Mr Aivars Endzins (Member, 
Latvia); Mr James Hamilton (Member, Ireland); Mr Georg Nolte (Substitute 
Member, Germany), Mr. Peter Paczolay (Substitute Member, Hungary); 
Strasbourg, 21 December 2001, CDL-INF (2001) 27. Adopted by the Venice 
Commission at its 50th Plenary session (Venice, 8-9 March 2002). 

 

 

A.Pētersons 

Communications in Corporate Social Responsibility//Starptautiskā konference “PR 
Days in Ukraine”. Rakstu krājums. Kijeva, 2006. 

UzĦēmējdarbības principu attīstība Latvijas uzĦēmējdarbības vidē// 7. 
Starptautiskā zinātniskā konference “Īpašums, tā apgrūtinajumi: problēmas, 
risinājumi, iespējas”. Rakstu krājums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 

Korporatīvā sociālā atbildība kā praktisks biznesa instruments// Starptautiska 
konference “Sabiedriskās attiecības:Kvalitāte, ieguvumi, riski”, Rakstu krajums. 
Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006 

Korporativnaja socialjnaja otvetstvennostj v otrasljax socialjnogo riska// Rakstu 
krājums: Probljemi Teorii I metodologii buxgaltjernogo dela, kontrolj I analiz, 
2005. 

Pētersons A., Pavāre L. Korporatīvā sociālā atbildība. Jauns veids, kā pelnīt vairāk: 
Rīga: Biznesa augstskola Turība 2005. – 192 lpp. 

 

Economical Development and Corruption Growth in Baltic States// Estonian 
Business Review, 2004 – līdzautors. 

 

 

 

 
Pasniedzēju zinātniskā aktivitāte arī turpmāk tiks atbalstīta un veicināta. 

 

FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT ŪRAS NODROŠINĀJUMS 

 
Studiju nodrošināšanai Biznesa augstskola Turība izmanto tikai savus līdzekĜus.  

 

Studiju programmas realizācijā tiek iesaistītas dažādas BAT struktūrvienības. 

Pamatā izglītības procesu īsteno katedras, studiju programmu koordinē programmas direktors.  

 



Katru gadu tiek apstiprināts augstskolas organizatorisko pasākumu kalendārais plāns. Regulāri 
notiek katedru un starpkatedru metodiskie semināri, kuros tiek izskatītas studiju kursu programmas, 
to savstarpējā saskaĦotība, tēmu nepārklāšanās, sabalansētība kursa ietvaros un satura saskaĦotība 
starpkursu (programmas) līmenī. Studiju kursu koordinēšanu starpprogrammu līmenī veic 
programmu direktori. 

 

Publiskās pārvaldes maăistrantūras programmas īstenošanā iesaistītas šādas katedras (skat 5. tabulu) 

 

 

5.tabula.  Programma īstenošanā iesaistītās katedras 

Katedra Studiju discipl īnas, kar kurām atbild 
Komercdarbības katedra Organizāciju teorija; Ievads statistikā; Projektu vadiba; 

Publiskās finanses; Publisko iestāžu grāmatvedība; 
Personāla vadība; Ekonomikas teorija; Kvalitātes 
sistēmas; Mārketings 

Informācijas tehnoloăiju katedra vadības informācijas sistēmas 

Publisko tiesību katedra Administratīvās tiesības un process; Pašvaldību tiesības; 
Eiropas Savienības publiskā pārvalde; Konstutucionālās 
tiesības; Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē 

Privāto tiesību katedra Darba tiesības un valsts civildienests; Komerctiesības 

Komunikācijas zinātnes katedra Ētika publiskajā pārvaldē; Sabiedriskās attiecības 
publiskajā pārvaldē; Klientorientēta organizācija 

 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTAIS PAL ĪGPERSONĀLS 
Studiju procesa atbilstošas norises nodrošināšanai programmas īstenošanā tiek iesaistīts dažāda 
veida palīgpersonāls. Kā galvenos var minēt sekojošos  

- studiju procesa plānošanas, sekmju uzskaites risina Studiju daĜa,  

- materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumus risina Tehniskā daĜa, 

- informatīvo nodrošinājumu studentiem un mācībspēkiem nodrošina Bibliotēka, Izdevniecība, 
Studiju informācijas centrs un Informācijas sistēmu departaments.  

 

Minēto struktūrvienību darbības mērėus un uzdevumus, darbības un sadarbības principus nosaka šo 
struktūrvienību nolikumi. 

 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAM ĀS MATERIĀLĀS BĀZES 
RAKSTUROJUMS 

 
Finansiālais stāvoklis 

Biznesa augstskolas Turība finansiālais stāvoklis ir izteikti stabils. Biznesa augstskolas Turība pašu 
kapitāls, nekustamie īpašumi, peĜĦa un investīcijas attīstībā ir lielāki nekā visām pārējām Latvijas 
privātajām augstskolām kopā. Katrs finanšu gads sākot no augstskolas dibināšanas ir noslēdzies ar 
peĜĦu. Tam iemesls ir gan augstskolas veiksmīgā saimnieciskā darbība, gan arī pārdomāta un 
mērėtiecīga darbība izglītības jomā. Līdz 2000.gadam visa augstskolas peĜĦa tika ieguldīta tās 
attīstībā (materiālajos un intelektuālajos resursos), bet sākot ar 2000.gadu augstskolas dibinātāji 
statūtu noteiktajā kārtībā daĜu peĜĦas sāk saĦemt dividendēs, neapturot ieguldījumus augstskolas 
attīstībā. 



 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka augstskolas budžets. IeĦēmumus veido studiju maksas 
augstākajā izglītībā, dalības maksas semināros, viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības 
ieĦēmumi. Proporcionāli ieĦēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 
personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie 
maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde, kā arī telpu pārbūve un remonti. 

 

2006./2007.finansu gada neto apgrozījums ir Ls 5067403 , bruto peĜĦa Ls 2499100, bet pārskata perioda 
peĜĦa pēc nodokĜu nomaksas Ls. 1559843, pamatkapitāls  Ls. 1500000, nesadalītā peĜĦa Ls. 1559843, 
pašu kapitāls – Ls. 4749653. Biznesa augstskolas Turība gada pārskats par periodu no 01.07.2006. līdz 
30.06.2007 pievienots pielikumā nr.4. 

 

Materi āli tehniskā bāze 

Augstskola atrodas Rīgā, Graudu ielā 68, lokālā teritorijā, kuras platība ir 35 372 m2. Vienlaicīgi 
augstskola studiju telpu nodrošinājuma ziĦā var uzĦemt 2756 studentus. 

Biznesa augstskolas Turība ēkas kā augstskolas īpašums 1996. gada 16. septembrī ierakstīts zemes 
grāmatā. Atbilstoši LR Saeimas 1995. gada 4.novembra likumam, Biznesa augstskola Turība 
iekĜauta valsts nozīmes izglītības objektu sarakstā. Augstskolas teritorijā atrodas 2 mācību korpusi, 
studentu viesnīca, divas ēdnīcas, divas kafejnīcas, sporta zāle,  saunu, solāriju, frizētava, 
zobārstniecības kabinets, katlu māja, autoserviss, autostāvvietas. 

Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākĜi – jaunas konferenču zāles, auditorijas, datorklases, 
laboratorijas un kabineti, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu. Auditorijās atrodas kvalitatīvas 
vizuālās iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, multimediju projektori, audio un video 
aparatūra. Studentiem pieejamas 287 datorizētas darba vietas. Stacionāri uzstādīti 18 multimediju 
projektori, pieejami arī 3 pārnēsājami multimediju projektori. 

Esošā mācību materiāli tehniskā bāze Ĝauj pilnībā nodrošināt Publiskās pārvaldes maăistratūras 
programmas studiju kurus apguvei nepieciešamos apstākĜus. 

 

Bibliot ēka 

 

Kopš 2000.gada marta BAT bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle. 
Bibliotēkai ir publiskas bibliotēkas statuss, un tajā lasītavas fondus vai datu bāzu un Internet resursus 
izmanto ne tikai Biznesa augstskolas Turība studenti, bet arī citu augstskolu studenti, Latvijas skolu 
skolēni un to var darīt arī jebkura cita persona. Bibliotēkai ir 7230 lasītāji, kuriem izsniedz grāmatas 
uz mājām. Lasītavā ir 285 darba vietas, no kurām 100 ir datorizētas. Bibliotēkas mājas lapā 
http://www.turiba.lv ir 2 elektroniskie katalogi un adreses uz citu augstskolu katalogiem internetā - 
Rīgas Ekonomikas augstskola, Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka u.c.  

 

Viss bibliotēkas fonds ir brīvpieejas - literatūra ir pieejama ikvienam lasītavas apmeklētājam. Lai 
atvieglotu nepieciešamās literatūras atrašanu, grāmatas plauktos ir izkārtotas atbilstoši 
starptautiskajai universālai decimālajai UDK klasifikācijai. Bibliotēkā grāmatu atrašanai ir arī 
lokālais literatūras elektroniskais katalogs. Visi bibliotekārie procesi ir automatizēti. Studenti var 
rezervēt sev nepieciešamo literatūru internetā tieši no kataloga jebkurā diennakts laikā. 

 

Bibliotēkas fondu veido atbilstoši augstskolas studiju programmām. Tajā ir 13034 nosaukumu 
110111 grāmatas, no kurām juridiskā literatūra sastāda 17.05 %, uzĦēmējdarbības vadības literatūra 
sastāda 31.85%, komunikācijas literatūras sastāda 8.58% no visām grāmatām bibliotēkā. (skat. 11. 
tabulu)  Bibliotēka abonē vairāk par 100 nosaukumu periodiskos izdevumus drukātā veidā un 



vairākus tūkstošus nosaukumu elektroniskā formātā Fonds pārsvarā latviešu, krievu, angĜu un vācu 
valodās. Komplektē arī audiovizuālos informatīvos materiālus, CD-ROM un interneta datu bāzu 
izmantošanu. Bibliotēkas lietotāji var izmantot šādas pilnteksta datu bāzes: NAIS, Letonika, 
Latvijas Vēstnesis, Dienas Bizness, Letas ziĦu arhīvs, Nozare.lv, Eiropa.lv, EBSCO, Springerlink. 

6.tabula. 

Inform ācija par juridisko literat ūru bibliot ēkā      

NodaĜa UDK Nos.skaits Eks.skaits 

Civildienests. Ierēdniecība 35.08 1 4 

Valsts administratīvā pārvalde 351 36 396 

NodokĜu noteikšanas un iekasēšanas uzraudzība 351.71 25 224 

Sabieriskās drošības uzraudzība 351.78 43 302 

Vides aizsardzības tiesiskās problēmas 349.6 11 177 

Zemes, īpašuma, apdzīvotu vietu plānošanas tiesības 349.4 6 27 

Sociālā nodrošinājuma tiesības 349.3 6 34 

Darba tiesības 349.2 53 1587 

Tiesību speciālās nozares.Jauktās tiesību nozares 349 5 6 

Civilprocesuālās tiesības. Tiesu iekārta 347.9 46 726 

Komerctiesības un ražotājtiesības 347.7 76 890 

Ăimenes tiesības. Mantojuma tiesības 347.6 15 1025 

Bezlīguma saistību tiesības 347.5 0 56 

Līgumi. Vienošanās, to veidi 347.44 14 154 

Līgumsaistību tiesības 347.4 19 1112 

Kustamais īpašums 347.3 1 1 

Nekustamais īpašums 347.2 21 1002 

Civiltiesības 347 24 172 

Kriminoloăija. Kriminālistika 343.9 17 343 

Noziegumu pret īpašumu 343.7 6 95 

Kriminālprocess 343.1 20 373 

Krimināltiesības. Kriminoloăija. Kriminālistika 343 90 3775 

Administratīvās tiesības 342.9 33 1619 

Pamattiesības. Cilvēktiesības. PilsoĦa tiesības un pienākumi 342.7 27 319 

Valsts vara. Valsts varas institūciju sistēma un funkcijas 342.5 11 87 

Konstitūcija 342.4 10 78 

Publiskās tiesības. Konstitucionālās tiesības. Administratīvās tiesības 342 32 686 

Starptautiskās civiltiesības 341.9 11 287 

Diplomātiskās tiesības 341.7 2 6 

Starptautisko tiesību subjekti un objekti 341.2 6 83 

Starptautisko organizāciju tiesības 341.1 22 478 

Starptautiskās tiesības 341 51 405 

Tiesību palīgnozares. Tiesu medicīna 340.6 4 69 

Salīdzinošā tiesībzinātne 340.5 1 3 

Tiesību veidi un formas 340.1 54 1610 

Tiesības. Tieslietu metodes un palīgnozares 340 2 2 

Tiesības. Juridiskās zinātnes 34 39 564 



Kopā   840 18777 

    

UzĦēmējdarb ības vadība    

NodaĜa UDK Nos.skaits Eks.skaits 

Organizācijas teorija un prakse. Loăistika 65.01 18 198 

Lietvedība 651 51 1711 

Grāmatvedība 657 212 4630 

Revīzija un audits 657.6 26 1373 

UzĦēmumu pārvaldība (Menedžments) 658 217 2578 

UzĦēmumu formas 658.1 63 1988 

Finansu menedžments 658.15 62 752 

Personālvadība 658.3 108 1207 

Stratēăiskais menedžments 658.4 147 954 

Ražošanas procesa organizācija 658.5 17 297 

Kvalitātes menedžments 658.56 24 151 

materiālā un tehniskā apgāde 658.7 19 93 

Mārketings 658.8 206 1889 

Ekonomikas zinātrne 330 94 448 

Ekonomikas zinātĦu pamatjēdzieni un teorijas 330.1 82 5392 

Ekonomisko teoriju, doktrīnu un dogmu vēsture 330.8 4 11 

Darbs.Darba ekonomija. Darba organizācija 331 39 139 

Kooperācija 334 8 225 

Finanses 336 86 2106 

Budžets 336.14 28 297 

NodokĜi, nodevas 336.22 35 1562 

Bankas, Banku darbs 336.71 73 1161 

Nauda. Valūta 336.74 34 220 

Fondu biržas. Naudas tirgus 336.76 31 266 

Kredīti. Kreditēšana 336.77 5 42 

Ienākumi no procentiem 336.78 3 11 

Tautsaimniecība, ekonomika 338 127 2063 

Ekonomiskā politika 338.2 2 2 

Tūrisma ekonomika 338.48 205 1814 

Cenas. Cenu veidošanās 338.5 12 120 

Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības 339 68 346 

Tirgus 339.1 15 242 

ārējā tirdzniecība. Muita 339.5 21 540 

Starptautiskās finanses 339.7 14 66 

Ārējie ekonomiskie sakari 339.9 39 171 

KOPĀ:   2195 35065 

    

Komunik ācija    

NodaĜa UDK Nos.skaits Eks.skaits 



Reklāma. Sabiedriskā saskarsme 659 71 324 

Retorika. Oratormāksla 808.5 22 197 

Kultūras vēsture 930.85 19 89 

Zinātne 0.01 44 267 

Kulturoloăija 0.08 12 233 

Žurnalistika 0.7 29 123 

Psiholoăija 159.9 348 2982 

Loăika 16 16 68 

Ētika. Morāle 17 61 395 

Profesionālā ētika 174 27 212 

Statistika 311 54 1067 

Demogrāfija 314 13 41 

Socioloăija 316 105 414 

Kultūras socioloăija 316.7 30 107 

Politika 32 103 882 

Politiskās organizācijas formas. Valsts kā politiska vara 323 32 153 

Nacionālās attiecība 323.1 11 33 

Valsts varas orgānu vēlēšanas 324 5 64 

Starptautiskās attiecības. Ārpolitika 327 57 269 

Starptaustiskās un starpvaldību organizācijas 327.7 56 405 

Politiskās partijas un kustības 329 3 13 

Tradīcijas. Uzvedības normas.  39 10 23 

Tautas sabiedriskā dzīve. Dzīves veids 394 6 9 

Etiėete. Uzvedības normas 395 47 1074 

KOPĀ:   1181 9444 

 

ĀRĒJIE SAKARI 

 
Biznesa augstskola Turība jau kopš 1999.gada katru gadu organizē starptautiskās konferences, 
zinātniskos seminārus. Tāpat Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji regulāri piedalās dažādās 
starptutiskās zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros. Katru gadu Biznesa augstskola 
Turība sadarbībā ar savām partneraugstskolām un sadarbības partneriem organizē vairākas 
starptautiskas konferences un seminārus. 

 

Biznesa augstskolai Turība ir izveidojusies Ĝoti laba sadarbība ar darba devējiem publiskās 
pārvaldes jomā, kas veiksmīgi izpaužas noslēgtajos sadarbības līgumos. 2002.gadā BAT noslēdza 
sadarbības līgumu ar LR Tieslietu ministriju, un 2005.gada jūnijā tas tika pārslēgts, nodrošinot 
prakses iespējas BAT studentiem TM un tās pakĜautības iestādēs. 006.gada vasarā tika noslēgts 
daudz plašāks sadarbības līgums starp Biznesa augstskolu Turība un Tieslietu ministriju. 2003.gadā 
tika noslēgts sadarbības līgums ar LR Prokuratūru, kas tika pārslēgts 2005.agad jūnijā, kas paredz 
BAT studentu prakses iespējas prokuratūrā un BAT mācībspēku piedalīšanos prokuroru apmācībā. 
2004.gada pavasarī tika noslēgts sadarbības līgums ar LR UzĦēmumu reăistru par prakses iespējām 
šajā iestādē, 2004.gada septembrī tika noslēgts līgums ar LR Valsts policiju par prakses iespējām un 
sadarbību apmācības jomā, 2004.gada pavasarī šāds līgums tika noslēgts arī ar Administratīvo 
rajona tiesu. 2005.gada jūnijā tika noslēgts sadarbības līgums ar Reăionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministriju par sadarbības iespējām prakses nodrošināšanā, kas 2006.gadā tika pārslēgts. 



Pielikumā Nr.7. ir redzami minētie līgumi. Kopumā redzams, ka ar darba devējiem ir izveidojusies 
Ĝoti laba sadarbība, kas dod iespēju studentiem jau studiju prakses laikā parādīt sevi šajās iestādēs 
un uzĦēmumos, lai pēc tam iegūtu tajās darbu. 

 

Tāpat katru gadu tiek veikta prakses vietu anketēšana par studentu profesionālajām iemaĦām. 

Prakses vietu anketās tiek lūgts novērtēt šādas praktikanta iemaĦas: 

1.Darba disciplīna 

2.Attieksme pret veicamo darbu 

3.Sava darba organizācija 

4.Darbu un norādījumu izpilde 

5.PamatiemaĦu prasme 

6.Profesionālo iemaĦu prasme 

7.Attieksme pret uzĦēmuma īpašumu 

8.Lojalitāte pret uzĦēmumu 

9.Iniciatīvas parādīšana 

 

Prakses vietas tiek lūgtas novērtēt šīs iemaĦas 5 punktu skalā, kur punkti atbilst vērtējumu 
sadalījumam, kas redzams 7. tabulā : 

 

7.tabula. Punktu skaits atkarībā no vērtējuma. 

 

Punkti  Vērt ējums 
1 Students veic uzdoto neatbilstoši standartiem. Nesekmīgs. 

2 Students veic uzdoto atbilstoši standartiem dažos gadījumos, bet zem sekmības līmeĦa kopumā. 

3 Students ilgstoši veic uzdoto. Atsevišėās dienās veiktais darbs atbilst standartiem. Vāja prasme 

4 Students veic uzdoto caurmērā atbilstoši standartiem. Virs vidusmēra. 

5 Students veic uzdoto atbilstoši augstiem standartiem. Demonstrē labu prasmi. 

 

Biznesa augstskolai ir veiksmīgi attīstījusies sadarbība ar ārvalstu partnerieaugstskolām. Uz šo brīdi 
BAT ir sadarbības līgumi ar 33 partneraugstskolām 14 valstīs (sk. Tabulu nr.8) Sadarbības ar šiem 
partneriem dod iespēju kvalitatīvāk un plašāk organizēt zinātniskus forumus, veikt studējošo 
apmaiĦu, kā arī pasniedzēju stažēšanos ārvalstīs. 

 

8.tabula 

Valsts Partneraugstskola 

Vācija Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

BeĜăija Haute ecole lucia de brouckere 

Vācija FH Nordakademie, Private university of applied sciences 

Francija Ecole de managemen de Normandie 

Polija Universytet Szczecinski 

Lietuva Mykolo Romerio Universitetas 

Spānija Universidad de Alcala 

Somija Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 



Itālija Libera universita di lingue e comunicacione iulm 

Turcija Adnan Menderes Universitesi 

Turcija Anadolu Universitesi 

Polija College of Economics and Tourism and Social Sciences 

Polija Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji w Kielcach 

Nīderlande Hanzehogeschool Groningen 

Polija Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we Wloclawku 

Lielbritānija University of Abertay Dundee 

Šveice Hochschule fur Technik und Wirtschaft Chur 

Dānija NOEA Institute of Applied Management 

Dānija Roskilde Handelsskole 

Somija Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 

Lietuva Siauliai University 

Francija Groupe ecole superieure de commerce de Troyes 

Kipra Americanos College 

Polija Technical University of Lodz 

Lietuva Vitauto Didziolo universitetas 

Francija Lycee d`enseignement superieur tezenas du montcel 

Turcija Sacarya University 

Lietuva International Business School at Vilnius University 

Lietuva V.A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 

Vācija Hochschule Bremen 

Polija Gornaslaska wyzsza szkola handlowa im. Wojciecha Korfantego 

Lielbritānija Anglia Ruskin University 

Turcija Karabuk University 

 

 

DOKUMENTI PAR IZGL ĪTĪBAS TURPINĀŠANAS NODROŠINĀŠANU 
 

 Biznesa augstskolas Turība Satversmē ir noteikts:”Augstskola ar visu savu īpašumu garantē, 
ka konkrētas studiju programmas likvidācijas gadījumā, attiecīgajās studiju programmas studentiem 
tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību citā studiju programmā vai citā augstskolā”. 

 Garantijas var apskatīt no diviem aspektiem – augstskolas stabilitāte (studiju procesa 
kvalitāte, akadēmiskā personāla nodrošinājums, finansiālais stāvoklis, attīstības iespējas un 
iestrādnes u.c.) un akreditējamās studiju programmas samērojamība ar līdzīgām studiju 
programmām (izglītības turpināšanas iespējamība, ja studiju programma tiek slēgta). 

 Pirmais aspekts Ĝauj prognozēt, cik iespējama ir situācija, kad studiju programma tiek 
likvidēta, un augstskolai jānodrošina studentiem izglītības turpināšanas iespējas. 

 Otrais aspekts dod ieskatu par to, cik saturiski iespējama studentiem būs izglītības 
turpināšana citās studiju programmās, gadījumā, ja tomēr studiju programma tiek likvidēta. Vai 
apgūtie studiju kursi, to saturs un uzkrātie kredītpunkti būs piemērojami studiju turpināšanai citās 
studiju programmās. 

 Augstskolas stabilitāte. 



 Biznesa augstskola Turība darbojas jau no 1994. gada (sākotnēji kā “Turības mācību 
centrs”) un katru gadu notikusi strauja tās attīstība – tiek atvērtas jaunas studiju programmas, 
akreditētas programmas, ieviesti citi izglītības līmeĦi, pieaudzis studentu un mācībspēku skaits, 
palielinājies apgrozījums un peĜĦa. 

 Biznesa augstskola Turība bija viena no pirmajām augstskolām Latvijā, kas tika akreditēta 
un saĦēma akreditācijas lapu Nr.002 (akreditācijas lapu Nr.001 saĦēma Rīgas ekonomikas 
augstskola). Ar katru gadu nostabilizējas akadēmiskā personāla sastāvs un palielinās pamatdarbā 
strādājošo īpatsvars. Šogad 70% pedagoăiskās slodzes izpilda pamatdarbā strādājošie mācībspēki.  

 Biznesa augstskola Turība rektors slēdz ar katru studentu līgumu, kurā paredzētas ne tikai 
augstskolas tiesības un pienākumi, bet arī atbildība. Augstskola nodrošina studentiem studiju 
procesu gan konkrētajā studiju gadā, gan visas studijas programmas apguvei. Zināma garantija 
studentam ir arī studiju maksas nomaksas sistēma, kas pieĜauj studiju maksas nomaksu pa 
mēnešiem.  

Izvērtējot Biznesa augstskolas Turība finansiālo stabilitāti un Ĝoti augstā līmenī sakārtoto darba 
organizāciju, ir jāsecina, ka tuvākajā laikā augstskolai nepastāv draudi pārtraukt darbību. 
(sk.pielikumu nr.3) 

Līdz ar to kā viens no garantiem studiju programmas likvidācijas gadījumā ir Biznesa augstskolas 
Turība finansiālā stabilitāte. 

Kā otrs garants būtu uzskatāms 2006.gada 25.septembrī noslēgtais sadarbības līgums starp Biznesa 
augstskolu Turība un Daugavpils universitāti, kas paredz programmas likvidācijas vai slēgšanas 
gadījumā pārĦemt otras augstskolas studentus. (sk. Pielikumu nr.8) 

 

STUDIJU PROGRAMMAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE 

 

Studiju programmas stiprās puses:::: 

 

augsti kvalificēts, dinamisks un profesionāls pasniedzēju kolektīvs, kas pamatā tiek veidots no 
nozares praktiėiem, kā arī pamatdarbā strādājošie pasniedzēji tiek iesaistīti projektos, kas pilnveido 
to praktiskās iemaĦas. 

ěoti spēcīga materiāli tehniskā bāze – mūsdienīga, kvalitatīva bibliotēka, jaunākās paaudzes 
informācijas tehnoloăijas, moderns auditoriju aprīkojums; labs tehniskais nodrošinājums speciālajos 
priekšmetos. 

uz kopējo mērėi orientēta vadības komanda; 

augsti motivēti, ar atbildības sajūtu apveltīti studenti; 

uz darba tirgu orientēta programma, kura ir dinamiska, jo izvēles daĜā ir iespējama jaunu un darba 
tirgum aktuālu studiju kursu iekĜaušana. 

Sadarbības līgumi ar valsts institūcijām rada iespēju nodrošināt ar praksi studentus, kā arī 
sadarboties programmas saturiskajā pilnveidošanā un attīstībā (līgumi pielikumā Nr.7). 

Arvien aktīvāk tiek  veikta starptautiskā sadarbība. Ir noslēgti studentu un pasniedzēju apmaiĦas 
līgumi ar Mykolas Romieris universitāti Vi ĜĦā, ir piesaistīti viespasniedzēji no ASV un Vācijas 
Fulbraita stipendiāti, kā arī ar citu sadarbības projektu starpniecību, attīstās starptautisko pētniecības 
projektu sadarbība (Leonardo da Vinci, Jean Monet, u.c.) 

Akadēmiskā personāla straujā izaugsme- pēdējo divu gadu laikā pamatdarbā strādājošo īpatsvars 
pieaudzis par 20%, pasniedzēju ar zinātniskiem grādiem pieaugums pēdējā gada laikā ir par 8%. 

Augstskolā straujāk attīstās zinātniskās pētniecības darbs. 

 



Studiju programmas nepilnības un trūkumi (vājās puses) :::: 

 

 Neviendabīgais studējošo sastāvs – ar dažādām zināšanām un dažādu praktisko pieredzi. 

Vēl joprojām nepietiekošs pasniedzēju īpatsvars ar doktora grādiem. 

Studējošie ar dažādā laikā iegūtu bāzes izglītību rada neviendabīgu auditoriju savās priekšzināšanās, 
kā arī to kaut nedaudz, bet atšėirīgā bazes izglītība (tiesības, ekonomika, vadība) rada situāciju, kad 
auditorijā dažādos kursos ir studenti ar dažāda līmeĦa priekšzināšanām. 

pagaidām nav attīstīta studentu apmaiĦa ar ārvalstu augstskolām tieši šajā programmā, kaut arī 
priekšdarbi šajā virzienā ir iesākti. 

Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās rezultātā iespējams studējošo skaita kritums. 

    

STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

 
 Studiju programmas turpmākai dinamiskai attīstībai ir izstrādāts attīstības plāns, kas ietver 
būtiskākos darbības virzienus, lai piedāvātā programma būtu konkurētspējīga un pieprasīta darba 
tirgū: 

1. Studentu skaita palielināšana: 

studentu skaitu palielināt katru gadu vismaz par 10%; 

veikt aptauju studējošu vidū, tādā veidā noteikt mērėpircēju un studiju programmas realizācijas 
izmaiĦas nepieciešamību; 

veikt aptaujas absolventiem; 

popularizēt programmu potenciālo studēt gribētāju vidū; 

palielināt studentu skaitu līdz 200 studentiem. 

 

2. Studiju programmas aktualitātes un attīstība darba tirgus prasībām: 

Ħemot vērā darba tirgus prasības, īpašu uzmanību pievērst darba tirgus prasībām saistībām saistībā 
ar Latvijas iekĜaušanas Eiropas Savienībā; 

studiju programmas pilnveidošana, Ħemot vērā izmaiĦas valsts likumdošanā; 

atbilstoši pieĦemtajam  

 

3. Studiju programmas metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana un tai nepieciešamās 
literatūras izdošana. Studiju procesa veiksmīgākai realizācijai, tuvākajos 3 gados izdot mācību 
grāmatas: 

Starptutiskajās publiskajās tiesībās,  

Komerctiesības;  

Sabiedriskās attiecības u.c. 

 

4. Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana: 

kvalifikācijas celšana pamatdarbā strādājošiem mācībspēkiem; 

nodrošināt, ka katrs pasniedzējs studiju gada laikā apmeklē vismaz 3 kvalifikācijas celšanas kursus; 

veicināt pasniedzēju ikgadējo piedalīšanos starptautiskās konferencēs; 

pilnveidot motivācijas sistēmu, kas veicina pasniedzējus piedalīties zinātniskajā darbībā; 



turpināt darbu pie BAT zinātniskā darba plāna realizācijas; 

maăistrantūras programmas realizācijā piesaistīt vieslektorus; 

ne mazāk kā divas reizes gadā Juridiskās fakultātes Domes sēdē pieĦemt lēmumu par konkrētu 
vieslektoru iesaistīšanu maăistrantūras programmas studiju kursu realizācijā. 

 

5. Sadarbības veidošanās ar ārvalstu augstskolām: 

veicināt un attīstīt sadarbību ar augstskolām, kas piedāvā radniecīgas studiju programmas, lai 
nodrošinātu pieredzes apmaiĦu un studiju procesa attīstību; 

sadarboties ar radniecīgām programmām citās Latvijas augstskolās, Baltijas valstu augstskolās u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS NR.1 
 

 
Studiju programma un studiju pl āni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde"    

  nepilna laika studijas    

 

studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura grādu vai profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa 
augstāko profesionālo izglītību vai augstāko izglītību kas iegūta vismaz 4 gados pārējās zinātĦu 
nozarēs 

 

1.st.gads 2.st.gads 3.st. gads 

N.p.k
. Studiju kursi katedra 

1.se
m. 

2.se
m. 

3.se
m. 4.sem. 5.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 11 7 13 4 12 0 0 0     

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1                 

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1                 

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1                 

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1             

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1             

2.3. Projektu vadība KDK     5 1             

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1             

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK       2 1         

3.2. 
Sabiedriskās attiecības publiskajā 
pārvaldē KZK       2 1         

3.3. Klientorientēta organizācija KZK       2 1         

4 
Prakse JF 

        6 
I
E         

5 Maăistra darbs JF                 20 1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1           

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2                 

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2                 

6.3. 
Publisko iestāžu grāmatvedība KDK 

   2 
I
E           

6.4. 
Personāla vadība KDK 

   2 
I
E           

7 Izvēlēs kursi (C daĜa)- izlīdzināšana               20 6     

7.1. Ekonomikas teorija KDK             4 1     

7.2. Kvalitātes sistēmas KDK             3 1     

7.3. Komerctiesības PrTK             4 1     

7.4. Mārketings KDK             3 1     

7.5. Vadības informācijas sistēmas ITK             3 1     

7.6. Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē PTK             3 1     

  Kopā   13 8 15 4 12 1 20 6 20 1 



 

 
profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde"  

 nepilna laika studijas     

 

Studentiem ar iepriekšēju profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītību vai augstāko izglītību, kas iegūta vismaz 4 gados sociālajās 
zinātnēs    

1.st.gads 2.st.gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 11 7 13 4 12 0 20 1 

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1             

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1             

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1             

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1         

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1         

2.3. Projektu vadība KDK     5 1         

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1         

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK       2 1     

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK       2 1     

3.3. Klientorientēta organizācija KZK       2 1     

4 Prakse JF         6 IE     

5 Maăistra darbs JF             20 1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1       

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2             

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2             

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK   2 IE         

6.4. Personāla vadība KDK   2 IE         

  Kopā   13 8 15 4 12 1 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde"  

  pilna laika studijas     

 

studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura grādu vai profesionālā bakalaura 
grādu vai 2.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību vai augstāko izglītību kas iegūta 
vismaz 4 gados pārējās zinātĦu nozarēs 

    

1.st.gads 2.st.gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 17 7 19 4 0 0 20 1 

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1             

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1             

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1             

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1         

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1         

2.3. Projektu vadība KDK     5 1         

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1         

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK 2 1             

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK 2 1             

3.3. Klientorientēta organizācija KZK 2 1             

4 Prakse JF     6 IE         

5 Maăistra darbs JF             20 1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1         

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2 IE             

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2 IE             

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     2 IE         

6.4. Personāla vadība KDK     2 IE         

7 Izvēlēs kursi (C daĜa)- izlīdzināšana           20 6     

7.1. Ekonomikas teorija KDK         4 1     

7.2. Kvalitātes sistēmas KDK         3 1     

7.3. Komerctiesības PrTK         4 1     

7.4. Mārketings KDK         3 1     

7.5. Vadības informācijas sistēmas ITK         3 1     

7.6. Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē PTK         3 1     

  Kopā   19 8 21 5 20 6 20 1 

 

 

 

 

 



 

profesionālā maăistrantūras programma "Publiskā pārvalde" 

 

 pilna laika studijas     

 
Studentiem ar iepriekšēju profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa augstākā profesionālā izglītību 
vai augstāko izglītību, kas iegūta vismaz 4 gados sociālajās zinātnēs   

1.st.gads 2.st.gads  

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem.  

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 17 7 19 4 20 1  

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums  

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 5 1          

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 3 1          

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 3 1          

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija  

2.1. Organizāciju teorija KDK     3 1      

2.2. Ievads statistikā KDK     2 1      

2.3. Projektu vadība KDK     5 1      

2.4. Publiskās finanses KDK     3 1      

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē  

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK 2 1          

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK 2 1          

3.3. Klientorientēta organizācija KZK 2 1          

4 Prakse JF     6 IE      

5 Maăistra darbs JF         20 1  

6  izvēles kursi (B daĜa) 2 1 2 1      

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 2 IE          

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 2 IE          

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     2 IE      

6.4. Personāla vadība KDK     2 IE      

  Kopā   19 8 21 5 20 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
rofesionālā maăistrantūras programmas "Publiskā pārvalde" studiju pl āns 

 pilna laika studijas     

 
Studentiem ar iepriekšēju profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa augstākā profesionālā izglītību vai 
augstāko izglītību, kas iegūta vismaz 4 gados sociālajās zinātnēs   

1.st.gads 2.st.gads  

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem.  

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 120 7 120 4 0 1  

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums  

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 24 1          

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 24 1          

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 12 1          

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija  

2.1. Organizāciju teorija KDK     36 1      

2.2. Ievads statistikā KDK     24 1      

2.3. Projektu vadība KDK     36 1      

2.4. Publiskās finanses KDK     24 1      

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē  

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK 12 1          

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK 24 1          

3.3. Klientorientēta organizācija KZK 24 1          

4 Prakse JF       IE      

5 Maăistra darbs JF           1  

6  izvēles kursi (B daĜa) 24 1 24 1      

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 24 IE          

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 24 IE          

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     24 IE      

6.4. Personāla vadība KDK     24 IE      

  Kopā   144 8 144 5 0 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
profesionālā maăistrantūras programmas "Publiskā pārvalde" studiju pl āns  

  pilna laika studijas     

 

studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura grādu vai profesionālā bakalaura 
grādu vai 2.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību vai augstāko izglītību kas iegūta 
vismaz 4 gados pārējās zinātĦu nozarēs 

    

1.st.gads 2.st.gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 120 7 120 4 0 0 0 1 

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 24 1             

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 24 1             

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 12 1             

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     36 1         

2.2. Ievads statistikā KDK     24 1         

2.3. Projektu vadība KDK     36 1         

2.4. Publiskās finanses KDK     24 1         

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK 12 1             

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK 24 1             

3.3. Klientorientēta organizācija KZK 24 1             

4 Prakse JF       IE         

5 Maăistra darbs JF               1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 24 1 24 1         

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 24 IE             

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 24 IE             

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     24 IE         

6.4. Personāla vadība KDK     24 IE         

7 Izvēlēs kursi (C daĜa)- izlīdzināšana           144 6     

7.1. Ekonomikas teorija KDK         24 1     

7.2. Kvalitātes sistēmas KDK         24 1     

7.3. Komerctiesības PrTK         24 1     

7.4. Mārketings KDK         24 1     

7.5. Vadības informācijas sistēmas ITK         24 1     

7.6. Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē PTK         24 1     

  Kopā   144 8 144 5 144 6 0 1 

 

 

 

 

 



 

profesionālā maăistrantūras programma2 "Publiskā pārvalde" studiju pl āns  

 nepilna laika studijas     

 

Studentiem ar iepriekšēju profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītību vai augstāko izglītību, kas iegūta vismaz 4 gados sociālajās 
zinātnēs    

1.st.gads 2.st.gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 60 4 72 4 60 3 0 1 

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 24 1             

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 24 1             

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 12 1             

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     24 1         

2.2. Ievads statistikā KDK     12 1         

2.3. Projektu vadība KDK     24 1         

2.4. Publiskās finanses KDK     12 1         

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK         12 1     

3.2. Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē KZK         24 1     

3.3. Klientorientēta organizācija KZK         24 1     

4 Prakse JF           IE     

5 Maăistra darbs JF               1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 24 1 24 1         

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 24 IE             

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 24 IE             

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     24 IE         

6.4. Personāla vadība KDK     24 IE         

  Kopā   84 5 96 5 60 3 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
profesionālā maăistrantūras programmas "Publiskā pārvalde" studiju pl āns 

  nepilna laika studijas       

 

studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura grādu vai profesionālā 
bakalaura grādu vai 2.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību vai augstāko 
izglītību kas iegūta vismaz 4 gados pārējās zinātĦu nozarēs 

   

1.st.gads 2.st.gads 3.st. gads 

N.p.k. Studiju kursi katedra 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

  Obligātie studiju kursi (A daĜa) 60 4 72 4 60 3 0 0     

1.modulis- Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums 

1.1. Administratīvās tiesības un process PTK 24 1                 

1.2. Pašvaldību tiesības PTK 24 1                 

1.3. ES publiskā pārvalde PTK 12 1                 

2.modulis- Publiskās pārvaldes organizācija 

2.1. Organizāciju teorija KDK     24 1             

2.2. Ievads statistikā KDK     12 1             

2.3. Projektu vadība KDK     24 1             

2.4. Publiskās finanses KDK     12 1             

3.modulis- komunikācija publiskajā pārvaldē 

3.1. Ētika publiskajā pārvaldē KZK         12 1         

3.2. 
Sabiedriskās attiecības publiskajā 
pārvaldē KZK         24 1         

3.3. Klientorientēta organizācija KZK         24 1         

4 Prakse JF           IE         

5 Maăistra darbs JF                   1 

6  izvēles kursi (B daĜa) 24 1 24 1             

6.1. Konstitucionālās tiesības PTK 24 IE                 

6.2. Darba tiesības un valsts civildienests PrTK 24 IE                 

6.3. Publisko iestāžu grāmatvedība KDK     24 IE             

6.4. Personāla vadība KDK     24 IE             

7 Izvēlēs kursi (C daĜa)- izlīdzināšana               96 6     

7.1. Ekonomikas teorija KDK             24 1     

7.2. Kvalitātes sistēmas KDK             12 1     

7.3. Komerctiesības PrTK             24 1     

7.4. Mārketings KDK             12 1     

7.5. Vadības informācijas sistēmas ITK             12 1     

7.6. Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē PTK             12 1     

 Kopā   84 5 96 5 60 3 96 6   1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS NR.2 
 

Akadēmiskā personāla Curriculum 
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AIVARA ENDZI ĥA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(curriculum vitae) 

 
Vispārīgās ziĦas 

Vārds, uzvārds                                   Aivars EndziĦš 

Personas kods:                                   081240-13054                

Dzimšanas laiks un vieta:                 1940. gada 8. decembris, Rīga. 

Adrese:                                                Rīga, Drustu ielā 31, tālr. 7934654 

Citi kontakttālruĦi:                             darbā. 7607662, mob. 9225955 

E-pasts:                                               Aivars.Endzins@turiba.lv 

Valodu prasme:                                  latviešu – dzimtā valoda, krievu, angĜu – brīvi. 

Izglītība:                                              augstākā juridiskā: 

                                                            1968.gadā absolvēta LVU Ekonomikas un 

                                                             juridiskā fakultāte, iegūstot jurista kvalifikāciju 

                                                             tiesību zinību specialitātē. 

Akadēmiskie 
nosaukumi un zinātniskie grādi:  

2002. gada 14. jūlij ā ar Latvijas Policijas akadēmijas Profesoru padomes lēmumu Nr. 4 – LPA 
profesora akadēmiskais nosaukums; 

1997. gada 29. decembrī ar Latvijas Policijas akadēmijas promocijas padomes lēmumu nr.9 
piešėirts tiesību doktora zinātniskais grāds (Dr. iur.); 

1980. gada 19. martā Augstākā atestācijas komisija pie PSRS Ministru Padomes piešėīrusi docenta 
zinātnisko nosaukumu; 

1977. gada 22. oktobrī Maskavas M. Lomonosova valsts universitātes Valststiesiskā Padome 
piešėīrusi juridisko zinātĦu kandidāta grādu par aizstāvēto disertāciju “Tiesības un sabiedriskās 
domas mijiedarbības problēmas attīstītā sociālistiskā sabiedrībā” (apstiprināta Augstākajā 
atestācijas komisijā pie PSRS Ministru Padomes 1978. gada 26. jūlij ā). 

Darba gaitas: 

no 2007.gada 1. februāra -  Biznesa augstskolas ‘’Turība’’ Publisko tiesību katedras vadītājs, 
profesors; no 2007.gada oktobra arī doktora studiju programmas ‘’ Juridiskā 

zinātne’’ direktors; 

no 2000. gada 8. jūnija -  Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs; 

no 1996.gada 9.decembra - Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis; 

no 2002. gada 16. februāra - Biznesa augstskola ‘Turība”, pasniedzējs. 

no 2002. gada 1. augusta - Latvijas Policijas akadēmijas profesors 0,75 slodzē. 

2000. gada novembris − decembris – vieslektors Tallinas Starptautiskajā universitātē “Konkordija“. 

no 1998.gada 3.augusta - Latvijas Policijas akadēmijas Valststiesisko zinātĦu katedras asociētais 
profesors, profesors 0,75 slodzē; 

no 1996./1997. akad. g.  
līdz 2000. g.jūnijam - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politisko 
zinātĦu katedras pasniedzējs ar atalgojumu pēc stundu algas likmes; 



no 1996.gada 11.decembra 
līdz 2000. gada 8. jūnijam - Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītājs; 

no 1995.gada 7.novembra 
līdz 1996.gada 4.decembrim - Latvijas Republikas 6.Saeimas deputāts, Juridiskās komisijas 
priekšsēdētāja biedrs; 

no 1993.gada 6.jūlija l īdz 1995.gada 7.novembrim - Latvijas Republikas 5.Saeimas deputāts, 
Juridiskās komisijas priekšsēdētājs; 

no 1990.gada maija līdz 1993.gada 6.jūlijam - Latvijas Republikas tautas deputāts, Augstākās 
padomes prezidija loceklis, Likumdošanas jautājumu komisijas priekšsēdētājs, vienlaikus LVU 
Juridiskās fakultātes docents, vēlāk docents pusslodzē; 

no 1989.gada oktobra līdz 1990.gada maijam - Latvijas Valsts Universitātes partijas komitejas 
sekretārs; 

no 1980.gada marta līdz 1989.gada septembrim - Latvijas Valsts Universitātes Padomju tiesību 
katedras vadītājs, docents;  

no 1972.gada februāra -   Latvijas Valsts Universitātes tiesību sektora jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, Juridiskās fakultātes vecākais pasniedzējs, docents; 

 

Citi pienākumi: 

kopš 1995. g. - Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” loceklis,  

viceprezidents. (2005-2007).No 2007. gada marta – biroja loceklis 

2007.g.- Eiropas Padomes Komisijas ‘’Demokrātija caur tiesībām’’ ekspertu grupas loceklis 
Azerbaidžānas Republikas Vēlēšanu Kodeksa pārstrādei. 

2007.g. – Eiropas Padomes Komisijas ‘’Demokrātija caur tiesībām’’ ekspertu grupas loceklis 
Melnkalnes Republikas jaunās konstitūcijas izstrādei. 

kopš 2005. g. - Žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” redkolēăijas loceklis. 

kopš 2000. g. - Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” ekspertu grupas loceklis 
Azerbaidžānas Republikas Konstitūcijas un Konstitucionālās tiesas likuma pārstrādei. 

2002.-2003.g - . Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” ekspertu grupas loceklis 
Azerbaidžānas Republikas Konstitucionālās tiesas likuma pārstrādei un Azerbaidžānas Republikas 
Konstitūcijas papildinājumu izstrādei, kā arī Moldovas Republikas Konstitūcijas labojumu izstrādei 
un Konstitucionālās tiesas likuma pārstrādei. 

2001.-2002.g - . Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” ekspertu grupas loceklis 
Armēnijas Republikas Konstitūcijas pārstrādei. 

2001.-2001.g - . Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” ekspertu grupas loceklis 
Armēnijas Republikas Konstitūcijas pārstrādei. 

1995.-1996.g. - Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas un tās Juridiskās un cilvēktiesību un 
Kārtības ruĜĜa komitejas loceklis; 

1995.-1996.g. - Latvijas Republikas Saeimas delegācijas vadītājs Starpparlamentu Savienības 94., 
95. un 96.konferencē; 

1992. - 1995.g. - Latvijas Republikas Augstākās Padomes un 5.Saeimas delegāciju loceklis Eiropas 
Padomes Parlamentārajā Asamblejā speciālā viesa statusā, Eiropas Padomes Parlamentārās 
Asamblejas Juridiskās un cilvēktiesību komitejas un Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas 
loceklis; 

1992.-1995.g. - Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” asociētais loceklis; 

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 



 
Zinātnisko pētījumu virziens:          Konstitucionālās tiesības, it īpaši pilsonības  

                                                         institūts, likumdošanas process un konstitucionālā  

                                                        tiesvedība. 

Zinātniskās publikācijas: 

 

Tiesu sistēmas un politikas saskarsme un dinamika.- “Latvijas Vēstnesis”, 

Nr. 67 (2642) 2002.gada 7.maijs.(pielikums “Jurista Vārds” Nr.9(242). 

Tas pats – “Likums un Tiesības”, 4.sējums, Nr.6(934), 169.-172.lpp. 

Par projektu, kurš ved strupceĜā.   –“Latvijas Vēstnesis”, Nr.91  (2666), 

2002.gada 18.jūnijs. (pielikums “Jurista Vārds” Nr.12(245). 

Par tiesas pieteikumu Satversmes tiesā. Institūta attīstība, tiesiskais regulējums,   pamatproblēmas. –
“Latvijas Vēstnesis”, Nr.128 (2703), 2002.gada 10.septembris.(pielikums “Jurista Vārds) Nr.18 
(2510. 

The constitutional Claim in Latvia. –“Interpretation and Direct Application of of the Constitution”., 
Vilnius, 2002, p.81-89. 

On the Role of the Constitutional Court in Latvia. – “The Constitution as an instrument of Change”, 
Eivind Smith (ed.), SNS författningsprojekt, SNS Förlag, 2003, p. 154-162. 

Satversmes tiesa uz gadu mijas sliekšĦa: 2002. gadā paveiktais, 2003. gadā veicamais. – 
“Administtratīvā un Kriminālā Justīcija”, 2003., Nr. 4, 13.-16. lpp. 

Сравнительный анализ индивидуальных жалоб в конституционных судах. На примере 
Конституционного суда Латвии. – “Azэrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mэhkэmэsinin 
Mэlumati”, 1/2003, стр. 93-96. 

Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežu. – “Latvijas Vēstnesis” Nr. 158 (2923) 
2003. gada 11. novembris [pielikums “Jurista Vārds” Nr. 41(299)]. 

Latvijas un Eiropas Savienības tiesības un to savstarpējā hierarhija. − “Jurista Vārds”, Nr. 43 (301), 
2003. gada 2. decembrī [“Latvijas Vēstnesis” Nr. 169 (29340, 2003. gada 2. decembrī]. 

Latviya Respublikasi Konstitusiya mэhkэmэsinin tэcrübэsindэ insan hüquqlarinin müdafiэsi 
(Protection of human rights in jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Latvia)– 
“Azэrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mэhkэmэsinin Mэlumati”, 3/2003, p.73-81. 

The application of Different Techniques of Interpretation of the Constitution as a factor of its 
Development. − “Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов 
конституционного контроля стран молодой демократии. Выпуск 2(24)'2004, Ереван, 2004, р. 
101-116. 

Eiropas Konstitūcijas līgums un Latvijas Republikas Satversme: referāts nolasīts konferencē 
"L īgums par Eiropas Konstitūciju: problēmas un perspektīvas" Rīgas Juridiskajā augstskolā 
2004.gada 27.septembrī. − Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” pielikums Jurista Vārds: 12.10.2004  Nr. 
39 (344). 

Latvijas konstitūcijas apskats, kas rada šaubas un jautājumus. Par Ringolda Baloža rakstu “Latvijas 
Konstitūcija” − “Jurista Vārds”, Nr. (363), 2005. gada 1. marts, 4.-5. lpp. 

The position of the Constitutional Court of the Republic of Latvia following integration into the 
European Union. − International Conference. The position of the Constitutional Courts following 
integration into the European Union. Bled, Slovenia, 30 September – 2 Oktober 2004, Ljubljana 
2005, 208.-218. lpp. 

Tas pats − “Zeitschrift für öffentliches Recht“. Austrian Journal of Public and International Law. 
Springer-Verlag, 2005, p. 507-517. 



Satversmes tiesas spriedumu interpretācijas problēmas. „“Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, 
2005, Nr. 4, 3.-9. lp 

The Principle of Legal Certainity within the jurisdiction of the Republic of Latvia Constitutional 
Court. – Almanc. Constitutional Justice in the new millenium. Ervan 2005, p. 110-118 

Līdzautorība ar Mazak I. Poczolay P. On possible Constitutional and Legislative 
imrovementsloiments to Enture the Uninterrepted Function of the Constitutional Court of Ukraine 
2005. 0.7-13 

Pagrindiniu Socialiniu teisiu apsauga Latvijas  Respublikus Konstituciono Teismo 
jurisprudenciyoje. Konstitcine Jurisprudencija Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
Biluletenis  Nr.4 spalis – gruodis, 2006, 337 – 346.pp. 

 The constitutional claim as an important feature for the Constitutional Court of a democratic state. 
Sofia.2006. p.163-167. 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas loma Latvijas Republikas Satversmē noteikto vērtību 
aizsardzībā. – Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā nostiprināto vērtību aizsardzībā. Rīga. 
2007. 7.-24.lpp. 

-tas pats angĜu valodā, 25.-41.lpp. 

Kā vērtēt jaunāko Satversmes tiesas praksi. – Jurista Vārds..   9.oktobris 2007., Nr.41(4940, 1.-
8.lpp. 

 

Papildizglītošanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros attiecīgajā juridiskās 
zinātnes apakšnozarē: 

 

2007.g. septembris 

4th European conference of electoral bodies “Fighting against electoral fraud – Complaints and 
appeals procedures”(Strasbourg)  -Referāts “Council of Europe standarts on complaints and appeals 
procedures”. 

2007.decembris 

Starptutiska konference Bukarestē “Constitutionalization of Political-Legal Life.Role of 
Constitutional Courts”.- Referāts-“The role of the Constitutional  

Courts in the system of the separation of powers”. 

2006.g. septembris 

Vi ĜĦa – Lietuvas un Latvijas Konstitucionālo tiesu tiesnešu konference. Referāts ‘’ Sociālo 
pamattiesību aizsardzība Latvijas Republikas Satversmes tiesā’’. 

2006. g. oktobris 

Maskava – Starptautiskā konference ‘’Eiropas kopējo tiesību izpratne un konstitucionālās 
tiesvedības prakse.  Referāts’’ Eiropas valstu konstitucionālo tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumu secinājumu pielietošana Latvijas Republikas Satversmes tiesas praksē’’. 

2005. g. septembris 
Ženēva  -  3. Eiropas Juristu forums.                       

2005. g. jūlijs 
Rēgensburga - 7. Starptautiskais kongress Eiropas konstitucionālajās tiesībās. Referāts 
“Konstitucionālās tiesas jurisdikcijas attīstība dalības Eiropas Savienībā kontekstā”. 

2005. g. maijs 
Nikozija - 13. Eiropas Konstitucionālo tiesu konference “Cilvēktiesību ierobežošanas kritēriji 
konstitucionālās tiesvedības praksē”.- Nacionālais ziĦojums. 



2004. gada septembris 
Bleda - Slovēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas un Eiropas Padomes “Demokrātija caur 
tiesībām” organizētā starptautiskā konference “Konstitucionālo tiesu pozīcija pēc integrācijas 
Eiropas Savienībā”, Referāts “Latvijas Republikas Satversmes tiesas pozīcija pēc integrācijas 
Eiropas Savienībā”. 

2004. gada oktobris 
Rīga - Starptautiskā konference "Līgums par Eiropas Konstitūciju: problēmas un perspektīvas" 
Rīgas Juridiskajā augstskolā, Referāts “Eiropas Konstitūcijas līgums un Latvijas Republikas 
Satversme”. 

2004. gada februāris 
Maskava - Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” un Krievijas Federācijas 
Konstitucionālās tiesas organizētā starptautiskā konference “Konstitucionālās tiesas loma 
konstitūcijas stabilitātes un attīstības nodrošināšanā”, Referāts “Dažādu interpretācijas tehniku 
izmantošana kā konstitūcijas attīstības faktors”. 

2004. gada janvāris 
Erevāna - Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” un Armēnijas Republikas 
Konstitucionālās tiesas rīkotais starptautiskais seminārs par varas dalīšanas principu. Referāts 
“Konstitucionālās garantijas harmoniskai, neatkarīgai un objektīvai tiesu varai”. 

2003. gada jūnijs 
Regensburga - 5. Starptautiskais kongress Eiropas konstitucionālajās tiesībās. – Referāts 
“Konstitucionālās jurisdikcijas attīstība Latvijā un tās lomas tiesiskas valsts attīstībā un 
pamattiesību aizsardzībā” . 

2003. gada aprīlis 
Ankara - Starptautiskā konference ar 15 Eiropas Savienības kandidātvalstu un ES dalībvalstu 
pārstāvju piedalīšanos “Demokrātija, valsts un tiesības. Cilvēktiesības”. Nacionālais ziĦojums 
(pieĦemts publicēšanai). 

Stažēšanās:      1999. g.    Kanādas Augstākā tiesa. 

                         1999.g.    Austrijas Konstitucionālā tiesa; 

                         1998. g.    Eiropas Tiesa Luksemburgā; 

                         1998. g.    Dānijas Augstākā tiesa; 

                         1997.g.    ASV Augstākā tiesa un ASV Federālais tiesnešu apmācības   

                                        centrs Viljamsbergā; 

                          1997. g.   Francijas Konstitucionālā Padome un Valsts Padome.  

Pedagoăiskā darbība 

Pedagoăiskais darbs,  

akadēmisko studiju kursi: 

kopš 2000.g.- Salīdzināmās konstitucionālās tiesības; Varas dalīšana; Konstitucionālā uzraudzība;  
Latvijas un Eiropas Savienības pilsonība; 

kopš 1996.g. – konstitucionālās tiesības; 
                                                                     tiesību normu piemērošana. 

                                                    1972.-1993. g. – politisko mācību vēsture; 
                                                                               valsts un tiesību teorija,  

                                                                                valsts un tiesību teorijas problēmas. 

2008.gada 9.aprīlis                                         Dr.iur.,prof. A.EndziĦš 
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Vasiljevien÷, N. Business Ethics and Codes of Conduct: Philosophical Origins, Methodological 
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Vasiljevien÷, N. The new discovery of Kant in modern business ethics. In: Kant meždu Zapadom i 
Vostokom. Kaliningrad:  Kaliningradskij universitet,  2004, p. 33-34. 
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Prepared and coordinated projects conducted by the Centre for Business Ethics / Vilnius University  

 

1999-2000 - the project “Business Ethics Promotion”, financed by EC Socrates/Erasmus program 
(preparatory workshop). 

1999 - 2000 Research Ethical Standards of Organizations and Firms and a survey Ethical 
Standards of Firms and Employees. 

2001-2002 - the project “Ethics in Human Resource Management” (No. 63543-IC-1-2000-1-LT-
ERASMUS-MOD-1) was funded by EC Socrates/Erasmus programme and realized by fours 
partners. One of the results: the book Business Ethics: from Theory to Practice. 

2002 - Sociological research The Role of Ethics Institutionalisation in Lithuanian Organizations  

2000-2003 - Research the Role of Ethics Infrastructure in Eliminating Social/ Organizational 
Pathologies and a survey What do You Think about Corruption?  

2001 - the project “Business Ethics in Post-Socialist Countries” was carried out by a network of 11 
post-socialist countries (e.g. Bulgaria, Byelorussia, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, 
etc.). Result: a selection of papers in Lithuanian “Business Ethics: World Tendencies and 
Actualities in Postsocialist Countries“. 

2003 – 2004  the project  “Ethics Infrastructure in Health Care Organization Management” financed 
by Open Society Fund resulted in 13 open seminars and the book “Implementation of Ethics 
Infrastructure in Health Care Organizations” (grant code  2002-V0195-0) 

2004-2006 - the project “Creation of training programme for human resource development and 
promotion of social responsibility” financed by Nordplus Neighbourhood (grant code LT19, 
2004/2006) www.jyu.fi/economics/hankkeet/nordplus/index.html.  



2005 prepared project Socrates/Erasmus “Ethics for Human Capital Development and Responsible 
Business”, project grant code Nr. 63543-IC-1-2003-1-LT-ERASMUS-IPUC-1. 

Projects Supported by Vilnius University Budget: 

1999- 2003 – the  scientific research theme “Social-Ethical Problems in Business”  

2003 - 2008 – the scientific research theme “Institutionalization processes of contemporary ethics at 
micro, meso and macro levels”.    
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                                         1993 -  1995 LU docents 
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                                         1983 -  1991  RMI vec. pasniedzējs 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

The Network of European Studies (SENT) projekts  - Jean Monnet Study Centre grants. Projekta 
dalībnieks grupā 4 (WG4) – Law (2007-2010). 

ZiemeĜīrijas un Skotijas Policijas koledžās līdzdalība projektā 2003/004-979-07-02 “Policijas 
apmācība” Twinning līgumā Nr.LV/2003IB/JH-03A. 06.08.2004. – 14.08.2004. 

Līdzdalība valsts pasūtītā pētījumu projektā “Radikālisma un ekstrēmisma izpausmju juridiskais 
definējums un šādu darbību tiesiskā regulēšana”. 27.08.2002. 

Projekta Tempus Phare S JEP – 12396-97 mobilā garanta ietvaros sadarbības ar Somijas 
augstskolām zinātnisko pētījumu veikšanai (ierēdĦu, komandējošā sastāva personāla atlases un 
komplektēšanas kritēriji) pirmās apakšgrupas vadītājs. 11.12.2000. 

Līdzdalība mobilā granta projektā TEMPUS - PHARE S – JEP 12396 – 97. Projektu ietvaros – 
mācības un pieredzes apguve par studiju kursu saturu, studiju programmu sagatavošanu un 
studiju procesa organizāciju, Somijā, Helsinku universitātē, 04.10.1999 – 17.10.1999. 

Līdzdalība projektā TEMPUS – PHARE S – JEP 112396 – 97 Somijas Helsinku universitātē 
veikts pētījums un pieredzes apgūšana par studiju procesa organizāciju un studējošo, docētāju 
darbu bibliotēkās, izmantojot datu bāzi “HELKA”. M ācības un pieredzes apgūšana par studiju 
procesa organizēšanu Helsinku universitātes Tālākizglītības centrā, 12.11.1998. – 15.11.1998. 

Vadīts Valdības pasūtīts Pašvaldību lietu pārvaldes organizētais pētnieciskais projekts 
“V ēsturiski salīdzinošā pašvaldību reformu procesu izpēte un praktisku rekomendāciju 
sagatavošana pašvaldību demokratizācijas attīstībai”, 1996.gads. 

5 maăistranti - SIA Biznesa augstskola Turība, Publisko tiesību katedra 

1 doktorants – vadības zinātnes, LU, Publiskās pārvaldes katedra  

5 doktoranti – juridiskā zinātne, SIA Biznesa augstskola Turība, Publisko tiesību katedra Doktora 
studiju programma 

 

 

 

Uzstāšanās konferencēs 



       2008.30.05.  Rīga, Biznesa augstskola Turība. Piedalīšanās redkolēăijā IX Starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”. 

       2006.10.-11.11. ViĜĦā (Lietuva) piedalīšanās Mykolas Romieris Universitātes Starptautiskā 
zinātniskā konferencē, nolasot referātu “Konkurences Padomes kompetence”  

       2006.02.06. Rīgā.,Biznesa augstskolā Turība 7.Starptautiskās zinātniskās konferences 
Publisko tiesību sekcijas vadīšana un referāta “Administratīvo tiesību avoti” nolasīšana. 

      2004. 01.11. – 04.11. Rīgā, Latvijas Policijas akadēmijā CEPOL kursu “Līderis un vadīšana 
mainīgā pasaulē” vadīšana. 

      2003.g.27.-28.11. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē, vadot tās 
plenārsēdi un nolasot referātu “Speciālie termini, to piemērošana administratīvās tiesībās” 
Latvijas Policijas akadēmijā.       

      2003.g.31.10-01.11. semināram “Konstitucionālā un administratīvā tiesvedība: kompetences 
robežas un savstarpējā mijiedarbība” sagatavots referāts “Par  konstitucionālās un administratīvās 
tiesvedības robežām” Kāds ir vērtējums no tiesiskuma viedokĜa.  

      2003.g. 23.08. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē, vadot to un nolasot 
referātu “Publiskās pārvaldes pilnveide” Latvijas Policijas akadēmijā.   

      2003.g. 27.02. -28.02. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē, nolasot referātu 
“Publisko tiesību līgums” Rēzeknes augstskolā. 

      2002.g.12.04. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē, nolasot referātu “UzĦēmuma 
reăistra kompetences tiesiskā regulējuma  pilnveide”   biznesa augstskolā  “Turība”. 

     2002.g.28.02.-02.03. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē Rēzeknes augstskolā, 
nolasot referātu ”Administratīvās iestādes kompetences tiesiskā regulējuma pilnveide”.                                        

       1998.g. 13.-16.05. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē Lietuvas Tiesību 
akadēmijā, nolasot referātu “Creation of the National  Administrative and Administrative 
procedure law system and compliance with the European law”.   

 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs: 

      2003.g. 20.03. piedalīšanās Latvijas Policijas akadēmijas konferencē, nolasot referātu “Kāpēc 
Administratīvo sodu procesa likumprojekts”?  

      2002.g. 28.01. piedalīšanās Īpašo uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta, 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas seminārā “Valsts pārvaldes iekārtas    
likumprojekts”.  

       2001.g. 09. 11.  piedalīšanās Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Vācijas Fonda 
internacionālajai sadarbībai rīkotajā starptautiskajā  seminārā “Pamattiesību aizsardzība 
Konstitucionālā tiesā”.  

      2001.g.06.10. piedalīšanās Roberta ŠūmaĦa institūta Latvijā konferencē “Informētas 
sabiedrības nepieciešamība integrējoties  Eiropas Savienībā”, uzstājoties debatēs par 
administratīvo tiesību principu nozīmi publiskā pārvaldē.        

       2001.g. 06.03. piedalīšanās Latvijas Republikas Ārlietu  ministrijas un Eiropas Padomes 
Cilvēktiesību ăenerāldirektorāta  seminārā “Eiropas Cilvēktiesību konvencija un tās tiesu prakse:  
piemērošana nacionālajās tiesu instancēs un valsts pārvaldē”. 

      1999.g.23.04. piedalīšanās konferencē “Ombudsmens Latvijā – demokrātijas papildinājums”. 

 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lekciju un semināru vadība 



 

Administratīvās tiesības (4), Bak. 

Administratīvās tiesības un process (5), Maă. 

Administratīvā procesa tiesības (3),  Bak. 

Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības (2) Maă. 

Administratīvo tiesību problēmas (5) Dokt. 

 

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde: 

 

Administratīvās tiesības. Programma, Tematiskie plāni Studiju darba temati, Semināru plāni, 
Atkārtojuma jautājumi.Uzdevumi patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola Turība. 2005. 

 

Eiropas Savienības valstu administratīvās tiesības. Studiju kursa apraksts. Biznesa augstskola 
Turība. 2006. 

 

Administratīvās tiesības un administratīvais process. Programma. Biznesa augstskola Turība. 
2007.  

 

Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības. Programma. Biznesa augstskola Turība. 2007. 

 

Administratīvo tiesību problēmas. Programma. Biznesa augstskola Turība. 2007. 

 

 

 

Metodiskais darbs 

 

Administratīvās tiesības. Uzdevumi (un kāzusi) patstāvīgām studijām. Powerpoint slaidi 
patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola Turība. 2005. 

 

Eiropas Savienības valstu administratīvās tiesības. Uzdevumi (un kāzusi) patstāvīgām studijām. 
Powerpoint slaidi patstāvīgām studijām.  Biznesa augstskola Turība. 2006. 

 

Administratīvās tiesības un administratīvais process.  Uzdevumi (un kāzusi) patstāvīgām 
studijām. Powerpoint slaidi patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola Turība. 2007.  

 

Administratīvo tiesību problēmas.Powerpoint slaidi patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola 
Turība. 2007. 

 

 

Publikācijas 

Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu sagatavošana un publicēšana: 



Monogrāfija  J.Načisčionis Administratīvās tiesības. P&K . 2002. 11.8 a/l 

 

Monogrāfija  J.Načisčionis Administratīvās tiesības. Latvijas vēstnesis . 2003. 14.7 a/l 

 

Noslēgts līgums ar Biznesa augstskolu Turība par  trešā papildinātā  un pārstrādātā monogrāfijas 
Administratīvās tiesības  izdošanu (manuskripts iesniegts). 

 

Nozīmīgākās publikācijas  

1. Načisčionis J. Administratīvās iestādes kompetences tiesiskā regulējuma pilnveide. 

Rēzeknes augstskola .2002. 0,77 a/l 

 

2. Načisčionis J. UzĦēmuma reăistra kompetences tiesiskā regulējuma pilnveide. 

Biznesa augstskola “Turība” 2002. 0,99 a/l 

 

3. Načisčionis J.“Publisko tiesību līgums. Ķēzeknes augstskola. 2003. 0,75 a/l 

 

4. Načisčionis J. “Publiskās pārvaldes pilnveide. Latvijas Policijas akadēmija.2003. 0,5 a/l 

 

5. Načisčionis J. “Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežām” Kāds ir 
vērtējums no tiesiskuma viedokĜa. Jurista vārds. 2003.Nr. 41 0,5 a/l 

 

6. Načisčionis J. “Speciāllie termini, to piemērošana administratīvās tiesībās”  “Administratīvā 
un kriminālā justīcija” 2004. 0,5 a/l 

 

7. Načisčionis J. Administratīvo tiesību avoti. Biznesa augstskola “Turība” 2006 . 0,5a/l 

 

8. Načisčionis J.  Competence of the Competition Council of the Republic of Latvia        

Mykolas Romeris universitāte.  Jurisprudencija. 2007. Nr.6 (96) 0,5a/l 

 

9. Lestrade E., Načisčionis J. The Developing Securitization Market in the Baltics and Central 
and Eastern Europe. European Newsletter (Sweet and Maxwell) .10/2007. 0,3a/l 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide 

             

           2008. 05.05. -09.05. atbilstoši Mūžizglītības programmas Erasmus mobilitāte lekcijas 8 
stundu apjomā University of Applied Sciences Saarland (Vācija).  

           2008. 31.03.-06.04. atbilstoši Mūžizglītības programmas Erasmus mobilitāte pieredzes 
apmaiĦa par studiju procesa organizāciju un apmaiĦas programmas realizāciju Hanze 
Universitātē (Hanze University of Applied Sciences Groningenā (Nīderlande).  

           2005. 2. decembrī piedalīšanās starptautiskā seminārā par Satversmes tiesas spriedumu 
interpretācijas problēmām, kuru rīkoja Latvijas Republikas Satversmes tiesa kopā ar Vācijas 



Fondu internacionālajai juridiskajai sadarbībai (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche 
Zusammenarbeit).  

           2005.03.10. – 09.10. atbilstoši  SOCRATES programmas ERASMUS darbība 2.2. 
Mykolas Romieris Universitātē Vi ĜĦā nolasītas lekcijas 8 stundu apjomā. Lekcijas bija 
noorganizētas bakalaura studiju programmā studējošiem. Lekcijas noklausījās arī Administratīvo 
tiesību un administratīvā procesa katedras docētāji, doktoranti un maăistranti.  

            2004.08.08. –14.08. dalība divpusējās sadarbības projektā “Policijas apmācības sistēmas 
uzlabošana un policijas apmācības sistēmas sniegumu vadīšanas sistēmas pilnveidošana”. 
Pieredzes apmaiĦa studējošo izglītošanā ZiemeĜīrijas un Skotijas Policijas koledžās – sertifikāts. 

            2004. gadā no 18.04. līdz 24.04. saskaĦā ar LPA 2004. gada 10.marta rīkojumu Nr.49 biju 
stažēties ārvalsts augstskolā  - Ukrainas Nacionālā iekšlietu akadēmijā. Radoša, priekšmetiska 
domu un pieredzes apmaiĦa par studiju procesa organizāciju, kā arī par Administratīvo tiesību 
aktu un, jo īpaši par administratīvās atbildības, pilnveides aspektiem Ukrainā un Latvijā. 
Ukrainas Nacionālās iekšlietu akadēmijas docētājiem, doktorantiem, maăistrantiem, adjunktiem 
nolasīts lekciju cikls Реформы государственного управления Латвии (Закон об устройстве 
государственного упраления. Закон об административном процессе Правовое 
регулирование и практика).   

           1999.g. 17.05. - 21.05. Polijā (Legionovā) mācības EPKA kursos - modulis “Vadība” - 
iegūts sertifikāts.                                        

           1997.g. 13.-15.04. Universitāšu un koledžu personālsastāva attīstības aăentūras 
(UCoSDA) studiju kvalitātes novērtēšanas  seminārs (SSA Training seminar). 

          1995. gadā no 16. janvāra līdz 3. februārim Dānijā (Ronnē) mācījos “Publiskās 
administrācijas reforma” kursos un ieguvu sertifikātus topikos:  Centrālās un vietējās valdības 
“loma”, “Valdība demokrātiskā sabiedrībā” un “Valdības informācija”. 

          1994. - 1996. gados Eiropas Padomes Administratīvo tiesību darba grupā pārstāvēju LR 
Tieslietu ministrijas Publisko tiesību departamentu. Līdzdalība darba grupas sagatavotajā 
Rokasgrāmatā “Administration and You”. 

       1991.g. 29. 01. - 02. 02. piedalījos Polijas Veselības aizsardzības ministrijas Nacionālā 
centra rīkotajā starptautiskā seminārā par apdrošināšanas medicīnas aktuāliem jautājumiem. 

 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Latvijas profesoru asociācija, 

SIA Biznesa augstskolas Turība Senāta priekšsēdētājs, 

SIA Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

09.04.2008.   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 

 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 

 
1. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 

Vārds, uzvārds  Valdis Blūzma 

Personas kods    110351-10124 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese                Rīga, AnniĦmuižas bulv. 30 dz. 89  

Telefons             67420076 (m.); 29900563 (mob.) 

e-pasts                bluzma@lanet.lv 

 

Izglītība:     

1969. -1974.g. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students 

1976. -1980.g. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, aspirants 

2001. – 2007.g.                                  Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, doktorants 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1987.g. vēstures zinātĦu kandidāts 

1998.g. vēstures doktors 

 

Nodarbošanās: 

 -1976.g.              LPSR Revolūcijas muzeja zinātniskais līdzstrādnieks                                                             

1980. -1981.g.                          Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras 
laborants 

1981. -1983.g. Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras asistents 

1983.-1988.g. Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras vecākais pasniedzējs 

1988. -1990.g. LKP CK Partijas Vēstures institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

1990. -1998. g. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors 

1998. - 2001.g. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents 

2001. - 2003.g.                                  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais 
profesors 

2003. – 2005.g.                                  Baltijas Krievu institūta asociētais profesors 

kopš 2005.g.                                       Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors                                    

 

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Zinātniski pētnieciskie granti  (2002 - 2008) 

 

Valsts pētījumu programmas “Letonika” projekts “Latviskās apziĦas atmoda un nevardarbīgās 
pretošanās pieredze (1945 – 1991)” – pētījuma veikšana un monogrāfijas sarakstīšana. Projekta 
autors. (2005 – 2008). 



Erasmus – Jean Monnet Study Centre finansētais starptautiskais projekts, Eiropas modulis. - 
Mācību kursa „Eiropas sociālās un darba tiesības” maăistrantūras tiesību zinātĦu programmai 
sagatavošana un docēšana. (2006 – 2009).   

 The Network of European Studies (SENT) – Eiropas Komisijas Jean Monnet Study Centre 
finansētais starptautiskais pētniecības projekts. Projekta dalībnieks darba grupā 4 (WG 4) – Law. 
(2007 – 2010).  

 4.  Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Izdevuma “Latvijas tiesību avoti. Teksti un 
komentāri”  2. sējuma “16. un 17. gs. avoti” teksta sarakstīšana". Projekta direktors, zinātniskais 
redaktors un autors.(1999 – 2005). Grāmata publicēta 2006.gada decembrī. 

5.   Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Latvijas tiesību vēsture (no  vissenākajiem laikiem 
līdz 1914. gadam)" sarakstīšana. Projekta direktors un autors. (1999 – 2008). 

6.  Juridiskās koledžas finansētais līgumprojekts "Mācību grāmatas "Eiropas tiesības" 
sarakstīšana". Projekta autors. (Mācību grāmata izdota 2004.gada maijā). 

7.  Juridiskās koledžas finansētais līgumprojekts "Mācību grāmatas "Eiropas tiesības" 2.izd. 
rediăēšana un papildināšana". Projekta autors. (Mācību grāmata izdota 2007.gada maijā). 

 

Publikācijas (2002 - 2008) 

 

Raksti recenzētos izdevumos: 

 

Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. – Latvijas Vēsture, 
2008, Nr. 1 (69), 67. – 76.lpp. 

Grāmata Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati. (Recenzija par E.B. 
DekšĦa grāmatu Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.) – Likums un 
Tiesības, 2008, 10.sēj., Nr. 2(102), 62. – 63.lpp. 

Fundamentāla starpkaru perioda Latvijas Republikas vēsture. (Recenzija par monogrāfiju 
20.gadsimta Latvijas vēsture, 2.sēj. R.: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003. - Latvijas Vēsture, 
2004, Nr. 3(55), 104. - 112.lpp. 

Konstitucionālisma evolūcijas vēsture Latvijā. - Latvijas Vēsture, 2002, Nr. 4 (48), 42. - 53.lpp. 

Latvijas Republikas Valsts prezidenta institūcija Eiropas konstitucionālisma kultūras kontekstā. - 
Likums un Tiesības, 4.sēj.,nr.11(39), novembris, 2002, 322. - 324.lpp. 

 

Raksti citos izdevumos: 

 

1.  Role of Informal Non – governmental Organizations at the Initial Stage of the Renewal of 
Independence of Latvia (during the Third Awakening Period  1986 – 1989). In: Development of 
Democracy. Experience in the Baltic States and Taiwan. Proceedings and Materials of the 
International Conference on 21 – 22 August 2006, in Riga, Latvia. Riga, 2006, pp. 98  - 117. 

2. Neformālās organizācijas - nevardabīgās pretošanās aizsācējas Latvijā Atmodas 
sākumposmā (1986 – 1989). – Grām.: Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze. R.: LZA, 2006, 
49. – 59.lpp. 

3. Проблемы конституционного права Латвии в период осуществления правовой 
реформы. - Балтийский юридический журнал, 2005, № 1(5), с. 16 – 22. 

4. Konstitucionālo tiesību problēmas Latvijā tiesību reformas laikā (1991 - 2003). - Grām.: 
Latvija ceĜā uz demokrātiju 1987 - 2003. Starptautiskā zinātniskā konference „Postkomunistiskā 



transformācija un demokratizācijas process Latvijā 1987. - 2003.gads” 2003.gada 17. - 18.oktobrī. 
R.; 2004, 34. - 39.lpp. 

5. К вопросу о периодизации истории права. - Балтийский юридический журнал, 2003, 
№ ½, c. 3 - 9. 

6. Seeds of Rule of Law in Latvia in the Context of the European Legal Culture//Politics and 
Law in the Context of the European Integration. Proceedings of the international conference 14 - 15 
February 2003. Riga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2003, p.56 - 65. 

 

Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi: 

 

Ārvalstu tiesību vēstures avoti. R.: Turība, 2007, 350 lpp.  (kopā ar līdzautoriem S.Osipovu, 
G.Zemīti). 5. – 38., 41. – 92., 188. – 218., 286. – 303., 341. – 350.lpp. 

Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. R.: Juridiskā koledža, 2007, 627 lpp. (kopā ar 
līdzautoriem A.Buku, K. Jarinovsku, E.B.Deksni, E.Levitu, I.Jundzi, T.Jundzi). 18. – 25., 114. – 
143., 210. – 284., 298. – 322., 344. – 349.,  457. – 473., 596. – 609.lpp. 

Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums. PoĜu un zviedru laiku tiesību avoti. R.: 
Juridiskā koledža, 2006. 408 lpp. (kopā ar līdzautoriem R. Apsīti, J.LazdiĦu); 7. – 188., 369. – 398., 
404. – 408.lpp.) 

Eiropas tiesības. R.: Juridiskā koledža, 2004, 388 lpp. (kopā ar līdzautoriem A.Buku, K. Jarinovsku, 
E.B.Deksni, E.Levitu, T.Jundzi).; 53.- 79.; 129. - 166.; 195. - 219..; 270.- 298.; 370.- 381.lpp. 

Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. Lekcijas ārvalstu tiesību vēsturē. Rīga: 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2002. -     72 lpp. 

 

Piedalīšanās starptautiskās zinātniskajās konferencēs (2002 - 2008) 

 

 

Datums Konferences vieta Konferences 
nosaukums 

Referāts vai ziĦojums 

2006.gada 
21. – 
22.augustā 

Viesnīcas „Rīga” 
konferenču zāle, 
Aspazijas bulvārī 22 

Starptautiskā 
konference 
„Demokrātijas attīstība: 
Baltijas un Taivānas 
pieredze” 

ZiĦojums „Nevalstisko 
organizāciju loma 
demokratizācijas procesos 
Latvijā M. Gorbačova 
reformu laikā (1986.g. – 
1989.g.)” 

2006.gada 
13.janvārī 

Latvijas Kara muzejs, 

Smilšu ielā 20 

Starptautiskā 
konference 
“Nevardarbīgā 
pretošanās: Latvijas 
pieredze” 

ZiĦojums “Neformālās 
organizācijas - 
nevardabīgās pretošanās 
aizsācējas Latvijā 
Atmodas sākumposmā 
(1986 – 1989)”. 

2003.gada 
17.oktobrī 

Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātĦu 
fakultāte, Rīgā, 
Lomonosova ielā 1 

Starptautiskā zinātniskā 
konference 
“Postkomunistiskā 
transformācija un 
demokratizācijas 
process Latvijā. 1987. - 
2003.gads” 

“Konstitucionālo tiesību 
problēmas Latvijas 
tiesiskās reformas laikā 
(1991 - 2003)” . ZiĦojums 
publicēts izdevumā 
„Latvija ceĜā uz 
demokrātiju 1987 - 2003. 
Starptautiskā zinātniskā 



konference 
„Postkomunistiskā 
transformācija un 
demokratizācijas process 
Latvijā 1987. - 
2003.gads” 2003.gada 17. 
- 18.oktobrī” R.; 2004, 34. 
- 39.lpp. 

2003.gada 
14.februārī 

Juridiskās koledžas 
konferenču zāle, 
Rīgā, Kronvalda 
bulvārī 1b 

Starptautiskā zinātniskā 
konference “Politika un 
tiesības Eiropas 
integrācijas kontekstā” 

"Tiesiskas valsts iedīgĜu 
veidošanās Latvijā 
Eiropas tiesību kultūras 
iespaidā". Tēzes 
publicētas izdevumā 
„Politics and Law in the 
Context of the European 
Integration. Proceedings 
of the international 
conference 14 - 15 
February 2003”. Riga: 
Baltic Centre for Strategic 
Studies, 2003,  

 

 

 

3. PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie maăistra darbi (45) 

Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (40) 

Docētie studiju kursi: 

 

Tiesību vēstures problēmjautājumi                1 kredītp. (doktora studiju programma) 

Latvijas tiesību vēsture                                  4 un 2 kredītp. (bakalauru programma) 

Ārvalstu tiesību vēsture                                 4 un 2 kredītp. (bakalauru programma) 

Ārvalstu konstitucionālās tiesības                 2 kredītp. (bakalauru programma) 

Eiropas tiesības                                              4, 3 un 2 kredītp. (maăistru un bakalauru  programma) 

Eiropas tiesību vēsture                                    1,5 kredītp. (bakalauru programma) 

Salīdzināmās tiesības                                      4 un 3 kredītp. (maăistru un bakalauru programma) 

Baltijas valstu tiesību vēsture                         2 kredītp. (bakalauru programma) 

Konstitucionālo tiesību teorija                        2 kredītp. (bakalauru programma) 

Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības 2 kredītp. (maăistru programma) 

Starptautiskās publiskās tiesības                       3 kredītp. (bakalauru programma) 

Diplomātiskās un konsulārās tiesības               2 kredītp. (bakalauru programma) 

Starptautisko strīdu izšėiršana                          2 kredītp. (maăistru programma) 

Starptautisko publisko tiesību izmaiĦas            1,5 kredītp. (maăistru programma) 

Praktikums starptautiskajās publiskajās tiesībās 3 kredītp. (maăistru programma) 

European Union Law                                         2 kredītp. (bakalauru programma) 



International Rights                                           2 kredītp. (bakalauru programma) 

 

Izstrādātas studiju programmas: 

 

Tiesību vēstures problēmjautājumi                1 kredītp. 

Konstitucionālo tiesību teorija                       2 kredītp. 

Baltijas valstu tiesību vēsture                        2 kredītp. 

Latvijas tiesību vēsture                                  4 un 2 kredītp. 

Ārvalstu tiesību vēsture                                 8, 4 un 2 kredītp: 

Eiropas tiesības                                              4, 3 un 2 kredītp 

Salīdzināmās tiesības                                      4 un 2 kredītp. 

Latvijas politiskā sistēma                               2 kredītp. 

Salīdzināmās konstitucionālās tiesības           3 kredītp. 

Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības 2 kredītp. 

 

 

Sagatavotie mācību līdzekĜi (arī elektroniskā formā): 

Sagatavoti lekciju teksti elektroniskā formā: 

 

1. Latvijas tiesību vēsturē; 

2. Ārvalstu tiesību vēsturē; 

3.Salīdzināmās tiesībās; 

4.Ārvalstu konstitucionālajās tiesībās. 

 

Sagatavoti elektroniskie uzskates līdzekĜi: 

 

Eiropas tiesības; 

Salīdzināmās tiesības 

Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības  

Starptautiskajās publiskajās tiesības 

Diplomātiskajās un konsulārajās tiesības. 

Starptautisko strīdu izšėiršana. 

Starptautisko publisko tiesību izmaiĦas. 

Tiesību vēstures problēmjautājumi.   

 

Kvalifik ācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs: 

 

2001 - 2007            Studijas Latvijas Universitātes tiesību zinātĦu doktorantūrā 

2008 IV         kvalifikācijas celšana Eiropas Tiesību akadēmijas konferencē Trīrā (Vācija) „Jaunākās 
izmaiĦas Eiropas darba tiesībās” 



2007 V          kvalifikācijas celšana Eiropas Tiesību akadēmijas seminārā Trīrā (Vācija) „Jaunākās 
izmaiĦas Eiropas darba tiesībās” 

2001 VI            kvalifikācijas celšana Centrāleiropas Universitātē (Budapešta) (Salīdzināmās 
konstitucionālās tiesības)           

1999 VII - VIII      kvalifikācijas celšana Kembridžas universitātē (Anglija) (Ārvalstu tiesību 
vēsture)  

1999 III            kvalifikācijas celšana Upsalas universitātē (Zviedrija) (Eiropas tiesības) 

 

4. ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem) 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas vadītājs vai loceklis: 

Kopš 1991 Latvijas Universitātes žurnāla „Latvijas Vēsture” redkolēăijas loceklis 

Kopš 2003 Baltijas Krievu institūta žurnāla „Балтийский юридический журнал” redkolēăijas 
loceklis 

 

Eksperta darbība: 

 

2007 Satversmes Tiesas pieaicināts vēstures eksperts  lietā Nr. 2007-14-01 Par likuma “Par Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 3. pantam un likuma “Par Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” 1. panta vārdu “ievērojot Eiropas 
drošības un sadarbības organizācijas pieĦemto robežu nemainības principu” atbilstību Latvijas PSR 
Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu” preambulai un 9. punktam. 

   

 

Darbība augstskolu lēmējinstitūcijās: 

 

Kopš 2006 Biznesa augstskolas „Turība” Senāta loceklis 

 

Svešvalodu zināšanas: 

 

krievu, angĜu valoda - brīvi 

vācu valoda - ar vārdnīcas palīdzību 

 

 

Citas prasmes: 

 

Datorzinības  -  lietotāja iemaĦas darbam ar teksta redaktoru programmām Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Lotus Word Pro un Interneta pārlūkprogrammām Netscape  
un Microsoft Explorer  

 

 

 



CURRICULUM VITAE 
 Vārds, uzvārds Ivars Linde 

 Dzimšanas gads, vieta 1952., Latvijā 

 Pašreizējā darba vieta 
un ieĦemamais amats 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,  

Ekonomikas un menedžmenta katedra, docents 

 Izglītība, akadēmiskie 
nosaukumi  un  
zinātniskie grādi 

Augstākā: 

2004. – Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas 
maăistrantūra, maăistrs uzĦēmējdarbības vadībā, diploms PDA 
Nr.0182 

1976.g. ěeĦingradas Kinoinženieru institūta elektrotehnikas 
fakultāte, kvalifikācija – inženieris elektriėis, specialitāte – skaĦu 
tehnika 

Diploms Ю Nr. 389512 

 Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

2003.g. līdz šim brīdim – Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola –docents, programmas “UzĦēmējdarbības vadība” 
direktors 

2000.g. – 2003.g. SIA “Biznesa augstskola Turība” – Kursu 
departamenta direktors 

1997.g. -  2000.g. AS “GLOBUS CARD” valdes priekšsēdētājs 

1996.g. Saules banka - viceprezidents 

1994.g. - 1995.g. Latvijas Krājbanka - viceprezidents 

1990.g. - 1994.g. Latvijas Krājbanka - Ārējo sakaru  pārvaldes 
priekšnieks 

1988.g. - 1990.g. Latvijas Krājbanka - inspektors starptautiskajos 
sakaros 

1982.g. - 1988.g. Latvijas Republikāniskais kinofilmu 
iznomāšanas kantoris - galvenais inženieris 

1976g. - 1982.g. Latvijas PSR Valsts Kinematogrāfijas komiteja - 
vecākais inženieris 

 Valodu zināšanas latviešu, krievu, angĜu 

 Lasāmie pamatkursi Projektu vadīšana, banku darbība un audits, finansu menedžments, 
firmu menedžments, vispārējās kvalitātes menedžments 

 Papildu izglītība 01.11.2002. – 01.03.2003. – Latvijas Universitātes kursi 
„Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās izglītības pamati 
(inovācijas augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā un 
izglītības darba vadībā)” 

 Pētniecības galvenie  

virzieni 

Mūžizglītība, biznesa ekonomika, uzĦēmējdarbība, vadības teorija, 
projektu vadīšana 



 Publikācijas 1. Laikraksts „Diena”, 15.07.2002: „Cirvis izglītības zupā” 

2. Workplace education and life long learning. Informāciju 
sistēmu augstskola, Starptautiskā zinātniskā konference „Izglītība 
21.gadsimtā: teorija un prakse”, 2003. gada 14.-15. februāris, 
Rīga, 183.-193.lpp 

3. Outsourcing of Delayed Payments – For and Against. . 
Informāciju sistēmu augstskola, Starptautiskā zinātniskā 
konference „Information Technologies, Management and 
Society”, 2004. gada 15. – 16. aprīlis, Rīga, 86. – 87. lpp. 

 Profesionālās 
aktivitātes  un 
līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās 
organizācijās 

2004. – piedalīšanās starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Informācijas tehnoloăijas un menedžments” 

2003. – piedalīšanās starptautiskā zinātniskā konferencē „Izgl ītība 
21.gadsimtā: teorija un prakse” 

1998.g. līdz šim brīdim - Latvijas Nacionālās Projektu vadīšanas 
asociācijas Valdes priekšsēdētāja vietnieks 

 Adrese Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,  

Lomonosova 1A, LV-1019, Rīga 

 Ofisa tālrunis 7-100607 

 Fakss 7-241591 

 E-mail ilinde@latnet.lv 

 Mājas adrese A.Deglava iela 106/2 - 9 

 Mājas tālrunis  

 

 

 

 

10.04.2008.       ______________ / I.Linde 

          (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

 
ILMĀRS  VĪKSNE 

Vārds  Uzvārds 

  1962 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

SIA “Biznesa augstskola Turība” – prorektors zinātniskajā darbā; 

Darba vieta un ieĦemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Graudu iela 68, Rīga, LV –1058   

   

   

TālruĦa 
Nr.  

+371-7615520    

Fakss: +371-7619152   

E-pasts: Ilmars.Viksne@turiba.lv   

 

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola 

 

 

 

2002 - 
2004 

 

UzĦēmējdarbības 
vadība 

 

Profesionālais maăisra 
grāds 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniska
is grāds 

Diploma 
Nr. 

 

Rīgas Tehniskās universitātes 
Promocijas padome P-03 

 

 

1992 

 

Inženierzinātnes 

 

Dr.sc.ing 

 

BD 
Nr000117 

 

Darba pieredze 

No 2003.g. SIA “Biznesa augstskola Turība” – prorektors zinātniskajā darbā; 

2002.g. – 2003.g. Rīgas Tehniskā universitāte – RTU Aviācijas institūta projektu vadītājs, 



lektors; 

1998.g. – 2001.g. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija – rektors; 

1995.g. – 1998.g. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija – Aizsardzības zinātĦu centra 
vadītājs; 

1993.g. – 1995.g. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija – Aizsardzības zinātĦu centra 
ZinātĦu grupas pētnieks; 

1992.g. septembris – 1992.g. decembris Rīgas Tehniskā universitāte – RTU DzelzceĜa institūta 
lektors. 

 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 

Baltic Business Development Network (Baltijas biznesa attīstības tīkls). Joint Secretariat of the 
Baltic Sea RegionBSR INTERREG III B Neighbourhood Programme, 2005-2007.g. 

The Rural Tourism Project AMBER(Lauku tūrisma projekts AMBER)Nr 2005 LV/05/B/F/PP-
172.000. 2005-2007.g. 

Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze. Ekonomikas ministrijas pētījums, 
2005.-2006.g. 

Biznesa procesu modelēšanas programmatūras izpēte un ieviešana mācību procesā, SIA “Biznesa 
augstskola Turība” zinātniskais grants, 2004.g. 

 

 

 

Uzstāšanās konferencēs 

 

Мелбарде, З.Я., И.И. Виксне. 2007. “Мониторинг качества образования и качества 
обучения студентов в Латвии.” Якiсть вищоï освiти: iнтерактивнi методи спiльоï 
навчальноï дiятельостi викладачiв i студентiв. Полтаваю РВЦ ПУСКУ, с. 206-207. 

 

 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lekciju un semināru vadība 

 

Informācijas tehnoloăijas 1 

Informācijas tehnoloăijas 2 

 

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde: 

 

Informācijas tehnoloăijas 2 

 

 



Metodiskais darbs 

 

Informācijas tehnoloăijas 2 lekciju materiālu sagatavošana 

 

 

Nozīmīgākās publikācijas 

 

Мелбарде, З.Я., И.И. Виксне. 2007. “Мониторинг качества образования и качества 
обучения студентов в Латвии.” Якiсть вищоï освiти: iнтерактивнi методи спiльоï 
навчальноï дiятельостi викладачiв i студентiв. Полтаваю РВЦ ПУСКУ, с. 206-207. 

2007. Biznesa vides attīstība Latvijā: tendences un iespējas. Sērija “Teorija, pētījumi un prakse”. 
Ilmāra Vīksnes red. Rīga: “Biznesa augstskola Turība”. CD. 

2004. Biznesa vides attīstība Latvijā: tendences un iespējas. Sērija “Teorija, pētījumi un prakse”. 
Ilmāra Vīksnes red. Rīga: “Biznesa augstskola Turība”. 200 lpp. 

Onževs, Oskars, Ilmārs Vīksne u.c. 2004. Biznesa procesu modelēšanas programmatūras izpēte 
un ieviešana mācību procesā. SIA “Biznesa augstskola Turība” zinātniskā granta atskaite. 

Viksne, Ilmars. 2002. “Democratic Control of Armed Forces in Latvia.” In Cottey, Andrew, 
Timothy Edmunds and Anthony Forster eds. Democratic Control of the Military in 
Postcommunist Europe. Guarding the Guards. Hampshire: Palgrave Publishers Ltd., p. 91-107. 

 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide 

Lekcijas partneru augstskolās, ERASMUS programmas ietvaros 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

SIA “Biznesa augstskola Turība” Senāta loceklis 

 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda           

Vācu valoda           

AngĜu valoda                 

 

2008.g. 8 aprīlis   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 



Curriculum vitae 
 

ANNA  ĀBELTIĥA 

Vārds  Uzvārds 

RĪGA   

Dzimšanas vieta  Personas kods 

10.septembris 1948. g.   

Datums, mēnesis, gads  Tautība 

BAT UzĦēmējdarbības vadības fakultāte, Komercdarbības katedra, Asoc.Prof. 

Darba vieta un ieĦemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Graudu ielā 68, Rīga LV - 1010  Skolas iela 27, dz. 2, Rīga, LV -1010 

   

TālruĦa 
Nr.  

7607660  TālruĦa Nr.  26552945, 7298010 

Fax:   E-mail: annaa@btv.lv 

E-mail: annaa@turiba.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Ekonomikas fakultāte 

 

LZA Ekonomikas institūta 
aspirantūra 

 

 

1968.-1973. 

 

1979.-1982. 

 

 

 

Rūpniecības 
plānošana 

 

Specialitāte 
08.00.05. 
tautsaimniecības 
ekonomika, 
plānošana un 
vadības 
organizācija 

ekonomists 

 

- 

 

 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gad
s 

Specialitāte Zinātniska
is grāds 

Diploma 
Nr. 

Igaunijas ZinātĦu akadēmijas 
Ekonomikas institūts 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

 

1989
. 

 

 

1993
. 

 

 Ekonomik
as zinātĦu 
kandidāts 

Ekonomik
as zinātĦu 
doktors  

ЭК  

Nr. 
029727 

 

B-D 

Nr. 
000744 

Darba pieredze 

2007.g. – BAT Komercdarbības katedra, asociēta profesore. 



2006.g. – 2007. g. – BAT Komercdarbības katedra, docente. 

2005.g. – BAT Ekonomikas zinātĦu katedra, docente. 

2003.g. – 2005.g. – RSU ESF Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras Eiropas 
ekonomikas un biznesa programmas vadītāja, docente. 

2002.g. – 2003.g. – BAT Ekonomikas fakultāte, dekāne. 

2002.g. – 2007. g. – BAT UzĦēmējdarbības vadības fakultātes maăistrantūras direktore. 

2000.g. – 2002.g. – BAT Ekonomikas programmas direktore. 

1999.g. – 2003.g. – BAT Ekonomikas katedra, docente. 

1998.g. – 1999.g. – Sanktpēterburgas starptautisko ekonomisko sakaru, ekonomikas un 
tieslietu filiāle, docente. 

1993.g. – 1997.g. – SIA „ANNIĥA” direktore. 

1991.g. – 1993.g. – Rīgas Tehniskās universitātes Ekonomikas fakultāte, docente. 

1990.g. – 1991.g. – Rīgas tehniskās koledža, pasniedzēja. 

1982.g. – 1990.g. – LZA Ekonomikas institūts, zinātniskā līdzstrādniece. 

1974.g. – 1979.g. – LZA Ekonomikas institūts, zinātniskā līdzstrādniece. 

1973.g. – 1974.g. – Latvijas Valsts Statistikas Komiteja, ekonomiste. 

1971.g. – 1973.g. – Latvijas VSK SkaitĜošanas centrs, ekonomiste. 

1968.g. – 1971.g. – Rīgas Tehniskā universitāte, laborante. 

1966.g. – 1968.g. – Valsts Elektrotehniskā rūpnīca VEF, tehniėe-ėīmiėe. 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu vai apakšprojektu vadība un Zinātnisko 
līgumdarbu, to skaitā tirgus pētījumu vadība:  

 

 

Līdzdalība LZA Ekonomikas institūta granta tēmas izstrādē „Investīcijas cilvēkkapitālā kā 
Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanas faktors” 2005.g.  

Līdzdalība Ekonomikas ministrijas pētījumā „Komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšanas analīze” 2006. g. 

Vadīšana ESF projekta “Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloăisko 
kompetenču pilnveidošanai” 2006-2007 g. NR. 
2006/0059/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014 

Nozīmīgākās publikācijas: publikāciju skaits - : vairāk par 30.   

Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītajos recenzējamos izdevumos: 

The Role of Innovation in Economic Development. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 
perspektīvos. Mokslo straipsniu rinkinys. Siauliu Univarsitetas ISSN 1648-9098, 2(9), 2007. g. 
5-9 lpp. 

Latvijas inovatīvās uzĦēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākĜos. RSU 
Zinātniskie raksti. Ekonomika, Komunikācija, Politika, Socioloăija, Tiesības. Rīga, RSU, 2007. 
13-17 lpp. 

Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā. Rakstu krājums  (Proceedings). „Īpašums, 
tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” BAT, 7, starptautiskā konference. Rīga, 
2006. 155-160 lpp. 

Publikācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs: 



Инвестиции в инновационном процессе: роль и значение. Zinātnisko rakstu krājumā. 
Inwetycje w raschukowosci. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu, 
Wroclaw, 2002. 11 – 20 lpp. 

Mazo un vidējo uzĦēmumu vadītāju attieksmes pret inovācijām saistība ar vērtībām un gatavību 
iesaistīties inovāciju procesā (līdzautors M. ĀbeltiĦa). RSU Zinātniskie raksti. Starptautiskā 
konference „Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā”, 
RSU, Rīga, 2005. 92- 97 lpp. 

Mācību līdzekĜi:  

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām. Biznesa augstskola 
Turība, Rīga, 2007,93 lpp. 

Финансовая и бухгалтерская деятельность брокерских контор.В учебном пособии для 
брокеров товарной, фондовой и биржи недвижимости «Как добиться успеха в бизнесе и 
заработать деньги», ЛУБ, Рига, 1993 стр. 25-34. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. В учебном пособии для брокеров товарной, 
фондовой и биржи недвижимости «Как добиться успеха в бизнесе и заработать деньги», 
ЛУБ, Рига, 1993 стр. 70 – 80. 

Galvenie vērtspapīru veidi (lekciju konspekts) Ekonomikas fakultātes studentiem, RTU, 1994.g. 
24 lpp.  

 

Citas publikācijas: 

Создание национального капитала в странах Балтии в переходный период. Zinātniskā 
žurnālā  Економiчний часопис XXI, Киiв, 2003. 22 – 24 lpp. 

Grūti sākt, vēl sarežăītāk turpināt, bet viĦi to dara. Žurnālā „Komersanta Vēstnesis” 8 (64) 
2007. 14 – 17 lpp. 

Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas aizsardzību. RSU 2007. gada 
Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2007. gada 29. – 30. martā, 285 lpp. 

Uzstāšanās konferencēs: 

Starptautiskā zinātniskā konference „Investment in accounting”, Akademija Ekonomiczna im. 
Oskara Langego we Wroclawiu, Wroclaw, 2002. gada novembris - referāta tēma: „Investment 
in innovation process: the role and importance. 

Starptautiska konference „Way of the Baltic states to the EU: which experience can help 
Ukraine? Fridriha Eberta fonds, Kijeva, 2003. gada 2. jūnijā - referāta tēma: „Creation of the 
national capital in the Baltic states in the process of transformation. 

Starptautiska konference „Sociālo zinātĦu attīstība Eiropas Savienības paplašināšanas 
kontekstā: no vīzijām uz realitāti”, RSU, 2004. gada 29. maijā - referāta tēma: „Inovācijas 
Latvijā – uzĦēmēju skatījums”. 

Starptautiska konference „Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reăiona valstu 
problēmas”, RSU, 2005. g. 18. aprīlī – referāta tēma „Latvijas inovatīvās uzĦēmējdarbības 
attīstības problēmas globalizācijas apstākĜos”. 

 Starptautisks seminārs „Lisabonas stratēăija Latvijā: starp investīcijām cilvēkkapitālā un 
ekonomisko izaugsmi”, Baltijas Forums un Fridriha Eberta fonds, 2005. g. 28 aprīlī – referāta 
tēma „Inovāciju loma Lisabonas stratēăijas realizācijā”. 

10. starptautiskā konference „Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas 
vērtības?”, Baltijas Forums, 2005.g. 27. – 28. maijā – referāta tēma „Inovāciju loma 
ekonomikas attīstībā”.  

BAT UVF studentu zinātniski praktiskā konference “UzĦēmējdarbības attīstības aktuālās 
problēmas Latvijā” Rīga, 2006. g. 4. aprīlis – referāta tēma “Latvijas inovatīvās 29. – 30. martā 



– referāta tēma „Intelektuālā īpašuma uzĦēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas 
apstākĜos”. 

RSU Starptautiskā konference „Atstumtība un nedrošība – idejas jaunai līdzdalībai” 2006. g. 5. 
maijā – referāta tēma „Cilvēkkapitāls un inovāciju loma ekonomikas attīstībā”. 

BAT 7. starptautiskā konference „Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” 
Rīga, 2006. g. 2. jūnijā – referāta tēma – „Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā”.  

RSU 2007. gada zinātniskā konference 2007. g. aizsardzības ietekme uz ekonomikas attīstību”.  

IV. Starptautiskais seminārs „Развитие Балтийской Европы”. Par tēmu „Международное и 
приграничное экономическое сотрудничество в контексте европейской интеграции” 
ToruĦa, Polija, 2007. g. 15. – 16 . jūnijā – referāta tēma „Анализ возможностей и 
препятствий в начале предпринимательской деятельности в Латвии”. 

Pedagoăiskā darbība BAT: 

Vadītie maăistra darbi: Laikā no 2002. g. vadīti 64 maăistru darbi. Daži piemēri no 
aizstāvētiem darbiem. 

Evija Mugina Publiskā iepirkuma sistēmas ieviešanas procesa pilnveidošana Latvijā Eiropas 
Savienības kontekstā 2002. g. 

Andris Pūka MOTUL eĜĜu vairumtirdzniecības investīciju projekts APE Motors vienībā 2002. 
g. 

Žanete Jansone Jauna uzĦēmējdarbības veida ienākšanas iespējas Latvijas tirgū. ESKO – 
energoservisa kompānija 2003. g. 

Jānis Skalbe A/S “Rīgas raugs” attīstības stratēăijas izstrāde  2003.g. 

Ritvars Žotovs-Žogota UzĦēmuma “Libanons” mārketinga stratēăijas izstrāde 2003.g. 

Gunta Vucēna    UzĦēmuma inovatīvā menedžmenta stratēăijas izstrāde 2004. g. 

Raivo Milberts Reklāmas materiālu izgatavošana uzĦēmumā “ABI2”att īstības stratēăijas 
izstrāde 

Juris Kaupužs SIA “Būvmateriālu Serviss” infrastruktūras modernizēšana 2004. g. 

Gita Stalidzāne Bezdarba problēma un Nodarbinātības valsts aăentūras (NVA) sniegto 
pakalpojumu pilnveidošanas iespējas bezdarba samazināšanai Latvijā 2005. g. 

Evita Kaluga SIA “Rimi Latvija” konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Baltijas tirgū un 
nākotnes attīstības stratēăijas modeĜa izstrāde 2005. g. 

Inguna Jaunozola Hipotekārās kreditēšanas attīstība Latvijā un tās ietekme uz nekustāmā 
īpašuma tirgu 2006. g. 

Kitija Čekstere Darbaspēka aizplūšanas problēmu risinājumi būvniecības nozarē uzĦēmumā 
SIA “Mūsu māja” 2006.g. 

Marina Rieksta Nekustāmā īpašuma tirgus attīstības tendences Latvijā 2007. g. 

Inese Gavare Inovatīvo projektu attīstība Latgales reăionā 2007. g. 

 

Studiju priekšmeti: 

       Lekciju un semināru vadība 

Inovācijas – 2 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeĦa augstākās profesionālās izglītības 
„UzĦēmējdarbības ekonomika” programmā). 

Inovāciju vadīšana 3 KP (Obligāts priekšmets UVF maăistrantūras programmā 
„UzĦēmējdarbības .....) 

Mikroekonomika – 4 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības „UzĦēmējdarbības vadība” programmā). 



Makroekonomika – 4 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības „UzĦēmējdarbības vadība” programmā).  

Ekonomikas teorija – 3 KP (Izvēles priekšmets Starptautiskā tūrisma fakultātes un 
Sabiedrisko attiecību fakultātes maăistrantiem). 

Starptautiskā ekonomika – 3 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības „UzĦēmējdarbības vadība” programmā). 

       Studiju kursu (priekšmetu) izstrāde:  

Visi augstāk minētie studiju priekšmeti 

Zināšanu un inovāciju menedžments – 2 KP Doktora studiju programma “Komunikācijas 
vadība”  

 

Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu sagatavošana un publicēšana: 

Mācību līdzekĜi: 

Galvenie vērtspapīru veidi (lekciju konspekts), RTU, 1994, 24 lpp.  

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām. Biznesa augstskola Turība, 
Rīga, 2007, 93 lpp. 

Inovāciju vadīšana mācību līdzeklis maăistrantiem un bakalauriem (sagatavošanas stadijā) 

 

 

Kvalifik ācijas celšana: 

1. Studijas BAT Sabiedrisko attiecību maăistrantūrā – 2006- 2007.  

2. BAT un sadarbības partneri projekta Nordplus ietvaros sertifikāts par semināru „Kā 
efektīva cilvēkresursu pārvaldība palielina organizācijas konkurētspēju” 2006. 

3. LLU sertifikāts par kursu „Augstskolu didaktika”, 2005.g. 

4. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes sertifikāts par kursu „Inovācijas pedagoăijā”, 
2004.g. 

5. Merkūrijs konsultants, sertifikāts par kursu „Starptautiskie komerclīgumi”, 2002.g. 

6. Komercizglītības centra sertifikāts par kursu „UzĦēmējdarbības analīze un plānošana” 
2001.g. 

Organizatoriskā darbība: 

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleăiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā: 

BAT UzĦēmējdarbības vadības Domes locekle (no 2002.g.). 

BAT Ekonomikas fakultātes Domes vadītāja (2002.g. – 2003.g.). 

RSU ESF Domes locekle (2003.g. – 2005.g.). 

LZA Ekonomikas institūta Zinātniskās padomes locekle (no 2005.g.). 

BAT Satversmes locekle.  

Bakalauru darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (RPIIVA) – 2005.g. 

Kvalifik ācijas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (RPIIVA) – 
2005.g. 

Diplomdarbu darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijā priekšsēdētāja (BAT) – 2006. g. 

Kvalifik ācijas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (BAT) – 2004. g.  

Valsts pārbaudījumu eksaminācijas komisijas locekle (BAT) – 1999.g. -2006.g.     



 

Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā 

Līdzdalība Starptautiskās konferences „Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 
tendences, rezultāti”, Turība, 2001, 30-31 marts organizācijas komitejas darbā. 

Līdzdalība Starptautiskās konferences „UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide”, Turība, 2002, 12 
aprīlis organizācijas komitejas darbā. 

 

 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas vadība vai līdzdalība to darbībā 

Līdzdalība Starptautiskās konferences „Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 
tendences, rezultāti”, Turība, 2001, 30.-31. marts rakstu krājuma redakcijas kolēăijas darbā. 

Līdzdalība Starptautiskās konferences „UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide”, Turība, 2002, 12. 
aprīlis rakstu krājuma redakcijas kolēăijas darbā. 

Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences „Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, 
iespējas”, Turība, 2003, 25. aprīlis rakstu krājuma redakcijas kolēăijas darbā.  

 Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences „UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to 
risinājumi  globalizācijas apstākĜos”, Turība, 2004, 23. aprīlis rakstu krājuma redakcijas kolēăijas 
darbā. 

Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un 
riski” Turība, 2005, 3. jūnijs  rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā. 

Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences “Jauni tūrisma produkti reăionu attīstībā” Turība, 
2007, 1. jūnijs rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā 

 

 

Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto 
uzĦēmējsabiedrību konsultants: 

 

Valodu zināšanas: Lasītprasme  Rakstītprasme  Runātprasme 

   teicami, labi, vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X   

AngĜu valoda   X    X  X  

 

 

14.04.2008.   

(Datums)  (Paraksts) 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM  VITAE 

 
Anita       AuziĦa 

 Uzvārds Vārds 

Latvija,  Jelgava  160570 – 10012 

Dzimšanas vieta  Personas kods 

16.maijs 1970.gads  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 

   

   

LLU  EF  UzĦēmējdarbības un vadības  katedras  asociētā profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 

 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Svētes ielā – 18  Svētes 26-10 

Jelgava  Jelgava 

LV 3001  LV 3003 

TālruĦa Nr.  +371 30 25170  TālruĦa Nr. +371 26548252 

E-mail: uzn@cs.llu.lv  E-mail: anita.auzina@llu.lv  

 

 

Izglītība 

 

Pamatstudijas, 
maăistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra  

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte (LLU), 

Ekonomikas fakultāte (EF)  

1999.-2002. Ekonomika 

Ekonomikas doktora zinātniskais 
grāds 

Agrārajā ekonomikā (Dr.oec.) 
20.12.2004. 

Maăistrantūra  

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte (LLU), 

Ekonomikas fakultāte (EF)  

1997.-1999. Ekonomika 
Ekonomikas zinātĦu maăistra 
grāds (Mg.oec.) 02.06.1999. 

Pamatstudijas  

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte (LLU), 

Ekonomikas fakultāte (EF) 

1993.-1997. Ekonomika 
Ekonomikas zinātĦu bakalaura 
grāds (Bac.oec.) 16.06.1997. 

 

 



Valodu lietošanas prasmes 

 

Latviešu valoda: lasītprasme – teicami; rakstītprasme – teicami; runātprasme - teicami 

Krievu valoda: lasītprasme – labi; rakstītprasme –labi; runātprasme - labi 

AngĜu valoda: lasītprasme – labi; rakstītprasme – apmierinoši; runātprasme - apmierinoši 

 

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide 

 

2006.  Internationale Hochschulkooperation – VATTER Consultihg GmbH, Dresden 

2003. Tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika” - Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte 

1997.  Grāmatvedības pārskatu interpretācija un pielietošana – Dānijā, Borholma. 

 

Zinātniskā darbība 

 

Publikācijas Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskos starptautiskos, ārvalstu un Latvijas 
izdevumos: 

UzĦēmējdarbības uzsākšanu kavējošie faktori lauku teritorijās / The international scientific 
conference of faculties of economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szcecin universities 
of agriculture and the academy of agricultural and forestry sciences of Latvia “Economic Science 
for Rural Development”.- Jelgava: LLU, 2008.  

 

Integrēta pieeja lauksaimnieciskajai ražošanai – iespēja uzlabot lauku vides kvalitāti // Humanities 
and Social Sciences. Latvia. University of Latvia. 2004.- 81.-92.lpp. 

  

GaĜas un gaĜas produktu pieprasījuma galveno ietekmējošo faktoru atšėir ības Latvijas pilsētās un 
lauku teritorijās // Humanities and Social Sciences. Latvia. University of Latvia. 2004.- 69.-80.lpp. 

 

Sociāli ekonomiskā vide Latvijas gaĜas pārstrādes un gaĜas produktu ražošanas nozarē / 
Proceedings of the international scientific conference “Economic Science for Rural Development”; 
Possibilities for Rural Development in the Enlarged Europa.- Jelgava: LLU, 2004. – 116.-123.lpp.  

 

Latvijas gaĜas un gaĜas produktu tirgus attīstības stratēăiskais novērtējums / The international 
scientific conference of faculties of economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szcecin 
universities of agriculture and the academy of agricultural and forestry sciences of Latvia 
“Economic Science for Rural Development”.- Jelgava: LLU, 2003. - 192.-197.lpp. 

 

Impact of government policy on meat market of Latvia / International scientific confrence 
“Economic & Management – 2000”. Kauna: Kaunas University of Technology, 2000. - 41.- 43.lpp. 

 

Konkurence un konkurētspēja gaĜas tirgū / Baltijas un Polijas valstu Lauksaimniecības augstskolu 
Ekonomikas fakultāšu un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas starptautiskā 
zinātniskā konference “Lauku attīstība integrējoties ES”.- Jelgava: LLU, 2000.- 199.-206.lpp. 

 



The competitive strategy of marketing in the market of meat / International scientific confrence 
“Rural businesses and infrastructure”. – Kauna: Kaunas-akademija, 1999. – 147.-154.lpp. 

 

Piedalīšanās un uzstāšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs: 

Starptautiskā zinātniskā konference “Proceedings of the international scientific conference 
“Economic science for rural development” Jelgavā, 2004.gada 22.-23.aprīlī. Referāta tēma - Sociāli 
ekonomiskā vide Latvijas gaĜas pārstrādes un gaĜas produktu ražošanas nozarē. 

 

The international sceintific conference of faculties of economics of Estonia, Latvia, Lithuania, 
Warsaw and Szcecin universities of agriculture and the academy of agricultural and forestry 
sciences of Latvia “Economic Science for Rural Development”, Jelgava, 2003.gada 9.-10.aprīlī. 
Referāta tēma - Latvijas gaĜas un gaĜas produktu tirgus attīstības stratēăiskais novērtējums. 

 

Starptautiskā zinātniskā konference “Economica & Management – 2000”, Kaunas University of 
Technology, 2000.gada 4.-5.maijā. Referāta tēma - Impact of government policy on meat market of 
Latvia. 

 

Baltijas un Polijas valstu Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference “Lauku attīstība 
integrējoties Eiropas Savienībā”, Jelgava, 2000.gada  26. - 27.aprīlī. Referāta tēma - Konkurence un 
konkurētspēja gaĜas tirgū. 

 

Starptautiskā zinātniskā konference “Rural businesses and infrastructure”, KauĦa,  1999.gada 12.-
13.novembris. Referāta tēma - The competitive strategy of marketing in the market of meat. 

 

 

Pedagoăiskā darbība 

 

Maăistru darbu vadīšana 

Bakalauru un kvalifikācijas darbu vadīšana 

Promocijas darba vadīšana 

 

Studiju programmu vadīšana: 

LLU Ekonomikas fakultātes akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„UzĦēmējdarbība un vadīšana” apakšprogramma 

 

Studiju priekšmetu programmu vadīšana: 

„UzĦēmējdarbības plānošana, organizēšana un kontrole” – LLU Ekonomikas fakultātes 
profesionālā augstākās izglītības maăistra studiju programma – 3 KP  

„Vispārīgā uzĦēmējdarbība” - LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālā studiju programma - 2 
KP 

„Vispārīgā uzĦēmējdarbība” - LLU Lauksaimniecības fakultātes augstākā akadēmiskā programma - 
1 KP 

„UzĦēmējdarbības pamati” – LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes augstākā akadēmiskā studiju 
programma „Datorvadība un datorzinātne” – 2 KP 



„UzĦēmējdarbības pamati” – LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes augstākā profesionālā studiju 
programma „Programmēšana” – 1.5 KP 

„M ārketinga pētījumi un analīze” – LLU Ekonomikas fakultātes pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programma „Komerczinības” – 2 KP 

 

Sagatavoti mācību līdzekĜi 

Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi / Rīga: SIA “Biznesa augstskola 
Turība”, 2004. –144 lpp. (līdzautore) 

Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Mācību līdzeklis. KIF „Biznesa komplekss”. Rīga.- 
2000.- 168 lpp. (līdzautore) 

Tālmācības kurss “UzĦēmējdarbība laukos”. Konkurence un produkcijas realizācija / SIA Silja, 
1999.  

Līgumi zemnieku saimniecībā / LLKC, Ozolnieki 1998.- 50 lpp. 

Jaunākais Latvijas Republikas likumdošanā. Likums ”Par sociālo nodokli” / LLKC, Ozolnieki 
1997.- 61 lpp. 

 

Darba pieredze 

 

no 2006. LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras asociētā profesore 

01.05.2005.-31.11.2005. Biznesa Augstskolas Turība, Ekonomikas zinātĦu katedras 
vadītāja 

2004./2005.māc.g. Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administratīvā 
augstskola, Mārketinga un menedžmenta katedras lektore 

no 2004. 

 

no 1998. 

SIA “Viesnīcu un restorānu mācību centrs”. Profesionālās 
pilnveides programmas lektore 

LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras lektore 

1999.-2002. 

 

no 2001.  

KIF “Biznesa komplekss”. Bezdarbnieku kvalifikācijas celšanas 
mācību programmas lektore 

Biznesa Augstskolas Turība, UzĦēmējdarbības vadības fakultātes 
docētāja 

1997. A/s “Rīgas Miesnieks” Mārketinga nodaĜas produktu menedžere 

1996. Latvijas Lauksaimniecības Konsultāciju centrs, Ekonomikas un 
grāmatvedības nodaĜas galvenā speciāliste juridiskajos 
jautājumos 

 

 

Citas organizatoriskā darba aktivitātes 

 

LLU Ekonomikas zinātĦu nozares apakšnozaru Agrārā ekonomika un Reăionālā ekonomika 
Promocijas padomes sekretāre  

LLU Ekonomikas fakultātes UzĦēmējdarbības un vadības specialitātes Valsts eksāmenu komisijas 
locekle 

LLU UzĦemšanas komisijas atbildīgā sekretāre (2006.- 2007.) 

LLU Ekonomikas un vadībzinātnes profesoru padomes sekretāre (08.07.2005.) 



LLU Ekonomikas fakultātes UzĦēmējdarbības un vadības specialitātes Valsts eksāmenu komisijas 
sekretāre (2000.-2001.g.)  

Biznesa Augstskolas Turības Valsts eksāmenu komisijas locekle 

14.04.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZĪVES APRAKSTS 

( CURRICULUM VITAE)  

 
PERSONAS DATI: RAINA VĪRA 

dzim. 1956.gada 15. februārī 

dzīv.  Cēres 8a dz.26 

 

IZGLĪTĪBA: 

 

 

 

 

 

 

DARBA PIEREDZE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKĀCIJAS: 

 

KURSI,SEMINĀRI: 

 

 

 

 

 

 

1979.g.- Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte.  

1996.-1997.g.- LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, pedagoăijas 
maăistra grāds. 

1998.-2001.g. - LU doktorante, pedagoăijas doktora grāds. 

2005.g.RTU Profesoru padome piešėir asociētā profesora grādu 
vadībzinības nozarē. 

 

No 1979.g. Satiksmes ministrijas Specializētais zinātniski - pētnieciskais 
konstruktoru birojs (SZPKB), inženiere. 

No 1980.g. Rīgas pilsētas izpildkomitejas transporta daĜa, vecākā inženiere. 

No 1986.g. R/a "DaiĜrade". 

No 1998.g. Valsts administrācijas skola, lektore. 

No 1995.g. Biznesa augstskola Turība, mācību daĜas metodiėe, rektorāta 
metodiėe, lektore; lekciju kursi – “Vadībzinības”, "Datorgrāmatvedība”, 
“Kvalit ātes vadības sistēmas”, “Personālvadība”. 

No 2000.g. Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola, docente. 

No 2004.g. StradiĦa universitāte, docente. 

No 2005.g. Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola, asociētā profesore. 

Dažādi lekciju kursi Banku augstskolā, Biznesa augstskolā “Turība”. 

 

 

Zinātnisko konferenču raksti -10; publikācijas-6. 

Izdošanā Personālvadības rokasgrāmata (autoru kolektīvs) 

 

EU PHARE public administration reform. Temats:mācību metodika,1996. 

AMU-Center (Dānijā) kursi “Quality Management”, 1998. 

CEEMAN seminārs “Quality in education – quality in business”, 1998. 

OECD-Programme on institutional management in higher education; 
NAUA seminārs “Quality assesment and internationalisation in higher 
education institutions”, 1998. 

LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs 
“Kvalit ātes vadība”, 1999. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALODU PRASME: 

PHARE projekts “Mācībspēku mācīšana”, cikli – “Stratēăiskā vadība”, 
“Cilv ēkresursu vadība”, “Projektu vadība”, 1999. 

BAT Kursu departaments, semināru cikls “Menedžmenta uzlabošana un 
kvalitātes nodrošināšana uzĦēmumā”, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes vadības pamati”, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes sistēmu audits”, 2000. 

PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju “Personāla novērtēšana”, 2001. 

BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, KauĦa, 2004. 

CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, 
Slovēnija, 2005. 

 

Latviešu, krievu, angĜu- sarunvalodas līmenī 

 

 

Datums  _______________                   Paraksts __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum vitae 

 
INTA  SLAVINSKA 

Vārds  Uzvārds 

JELGAVA  100548-10025 

Dzimšanas vieta  Personas kods 

10.05.1948  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  šėīrusies 

  Ăimenes stāvoklis 

SIA BA “Turība” Komercdarbības katedras lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 

                     

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Graudu iela 68, Rīga  “Zīlītes”, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas 
raj. LV - 3030 

   

   

   

TālruĦa 
Nr.  

7618746  TālruĦa Nr. 9448083 

Fax: 7619152  E-mail:  

E-mail: Inta.Slavinska@turiba.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Doktorantūra 

Latvijas Lauksaimniecības 
Univeristāte 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte 

No 10.2004. 

1990.–1992. 

 

1970.–1974. 

 

 

Reăionālā 
ekonomika 

Ekonomikas 
zinātne 

Ekonomika un 
organizācija 

 

 

Mag.oec. 

Ekonomists - 
organizators 

 

 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniska
is grāds 

Diploma 
Nr. 



 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte ZinātĦu daĜa 

 

 

 

1992 

 

Ekonomika un 
organizācija 

 

Mag.oec. 

 

000060 

 

Darba pieredze 

No 2005.- Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte -  lektore 

No 05.2004. - Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas zinātĦu katedra - lektore 

 1994. – 2001. Jelgavas pilsētas dome, Attīstības nodaĜas vadītāja 

1982. – 1993. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte - lektore 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

Nozīmīgākās publikācijas: publikāciju skaits -  :11 

           Loăistikas loma pašvaldību darba uzlabošanā. LLU Raksti Nr.19 

Loăistikas attīstība un tās pielietošanas iespējas. Latvijas Vēstneša pielikums “Komersanta 
Vēstnesis” Nr.19(75);20(76) 

Latvijas pašvaldības loăistikas aspektā. Economic science for rural development No 12 

Logistic`s Centers Formation – Business Diversification Opportunity for the Regions of Latvia 
ŠauĜu LU konferences materiālos Ekonomika un vadība: aktualitātes un problēmas. 

Kvalitatīvas dzīves vides izveide- viens no Latvijas lauku attīstības virzieniem konferences 
materiālos, Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005. 

Pašvaldību pieejamība – veiksmīgs reăionālās reformas nosacījums konferences materiālos, 
Sabiedriskās attiecības, kvalitāte, ieguvumi un riski 2005. 

Jelgavas pilsētas attīstības ekonomiskais pamatojums. Jelgavas teritorijas plānojums, 
izdevniecība AGB, Rīga 1999. 

Metodiskais līdzeklis Kā mācīt, lai iemācītu. Jelgava, Druka, 1995., 116 lpp. 

Darba grupu vadītāja Zemgales plānošanas reăiona attīstības stratēăija 1997/1998. 

Jelgavas pilsētas ekonomikas attīstības koncepcija un stratēăija, 1997.  

Jelgavas rūpniecības attīstības zona – projekts ekonomiski atbalstāmās teritorijas statusa 
iegūšanai, izskatīts un akceptēts Saeima Tautsaimniecības komisijā, 1997. 

 

Uzstāšanās konferencēs: 

Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2007. 

Piedalīšanās ŠauĜu Universitātes zinātniskajā konferencē 2006. 

Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2006. 

Piedalīšanās ŠauĜu Universitātes zinātniskajā konferencē 2005. 

Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005. 

Piedalīšanās BAT starptautiskajā konferencē Sabiedriskās attiecības, kvalitāte, ieguvumi un 
riski 2005. 

Pedagoăiskā darbība BAT: 

Vadītie maăistra darbi: 

Novadīti 20 maăistra darbi par dažādu uzĦēmumu attīstības iespēju izpēti. 



Sniedzīte Garā – Darba aizsardzības sistēmas izveidošana būvniecības uzĦēmumā SIA 
“Bauskas celtnieks” 

Artūrs Spīėis – Apdrošināšanas tirgus izpēte Latvijā un SIA “Dzīvības apdrošināšanas brokeri” 
tirgus attīstības iespējas. 

Arnis Trams – A/s Ventspils nafta ekonomiskās izaugsmes iespējas 

Māris Bernšteins – A/s DnB Nord  hipotekāro kredītu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas 
finanšu tirgū 

Vineta Petrelēvica – E-studiju loma un attīstības iespējas Latvijas izglītības sistēmā 

Anna Lāma – Pašvaldības SIA Ūdeka darbības izvērtējums un attīstības iespējas 

Jūlija Osipova – Darba vides iekšējās uzraudzības organizēšana uzĦēmumā. 

Santa Žaime – Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana Ventspils pilsētas pašvaldībā 

Elīna Iriste – UzĦēmējdarbības aktivizēšanas iespējas Ādažu novadā. 

Zane Mešėe – SIA Narbutas un Ko iekšējās un ārējās vides analīze un attīstības modeĜa izstrāde 
. 

Olga Gžibovska – Nodarbinātības sistēmas vērtējums un attīstības iespējas. 

A.Eglītis “Automašīnu tirgus Latvijā problēmas un risinājumi” 

V. Gržibovskis “Darbinieku kompetenču izvērtēšanas modelis kā pamats uzĦēmuma personāla 
kvalitātes un darba rezultātu novērtēšanai” 

M. Tidriėis “Būvgružu un lielgabarīta atkritumu sistēmas uzlabošanas iespējas uz  SIA 
“TBTK”darbības bāzes” 

S. Krievāne “Valsts ieĦēmumu dienesta stratēăiskās attīstības procesi un tendences” 

 

Vadītie bakalaura darbi: 

Novadīti 45 bakalaura darbi. 

Raksturīgākās tēmas:  

L. Paikena “Loăistikas ėēdes darbības analīze SIA “Baldis”” 

E. Kaldavs “SIA “MULTIPAK” kā loăistikas ėēdes elements” 

I. Barkova “SIA “ABC” saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas” 

R. Zīle “Saimnieciskās darbības analīze uzĦēmumā “RIMI Latvija” un efektivitātes 
paaugstināšanas iespējas” u.c. darbi par līdzīgām tēmām. 

Vadītie diplomdarbi: 

Novadīti 32 diplomdarbi. 

Raksturīgākās tēmas:  

E. Arbidāne “Mēdiju grupas “TOPS” SIA attīstības perspektīvas konkurences apstākĜos preses 
tirgū” 

A.Ābols “SIA Viater 1” sniegto preču un pakalpojumu loma Latvijas auto ceĜu infrastruktūras 
uzturēšanā ziemas apstākĜos” 

J. Hofmane “SIA “TES” darbības vides analīze un uzlabošanas iespējas” 

M. Leimanis “Ražošanas izmaksu pazemināšanas iespējas PAS “CATA”” 

A.Kuzmane “Ēku inženiertīklu rekonstrukcijas projekta ekonomiskais vērtējums SIA “Jūrmalas 
namsaimnieks”” 

J. Cine “Loăistikas plūsmas izpēte un analīze uzĦēmumā SIA “PERNAD RICARD LATVIA”” 



A.Rudzīte “SIA “DATA PRO” vieta un loma Latvijas informācijas tīklu sistēmā” 

A.Lipskis “Rapša ražošanas attīstība un izmantošanas perspektīvas Latvijā A/S “Baltic Holding 
Company” ietvaros” 

I. Lukjanska “Risku faktoru novērtēšana A/S “Latvijas finieris” un pasākumi to mazināšanai” 

u.c. darbi par līdzīgām tēmām. 

Studiju priekšmeti:  

Lekciju un semināru vadība, kā arī programmu izstrāde šādos studiju priekšmetos:  

UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole  - 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā  “UzĦēmējdarbības vadība”) 

Loăistika – 2 KP (Izvēles priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika”) 

Kvantitatīvās metodes uzĦēmējdarbībā – 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā “UzĦēmējdarbības vadība”) 

Ekonomisko procesu plānošana – 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika”) 

Reăionālā ekonomika – 2 KP ( Izvēles priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika”) 

Vērtspapīru un valūtas tirgus – 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika”) 

Mārketings – 2 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība”) 

Mikroekonomika -  3 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Viesnīcu vadība”) 

Makroekonomika -  3 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Viesnīcu vadība”) 

Finanšu vadība – 2 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Sabiedriskās attiecības”)  

Finanšu analīze – 2 KP (Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju  
programmā “Finanses un grāmatvedība”) 

 

 

Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu sagatavošana un publicēšana: 

Mācību līdzekĜi: 

Finanšu analīze un plānošana. Tālmācības studiju kurss, SIA UzĦēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija, Rīga, 2007. 259 lpp. 

Statistika. Tālmācības studiju kurss, SIA UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, Rīga, 2007. 
260 lpp. 

Mācību grāmatas sagatavošana UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole, Rīga, BA Turība, 2003., 
161 lpp. 

Metodiskais līdzeklis Kā mācīt, lai iemācītu. Jelgava, Druka, 1995., 116 lpp. 

 

Kvalifik ācijas celšana: 

Mācības LLU Doktorantūrā 

LLU Sertifikāts par kursu “Augstskolu didaktika”, 2005.g. 



PHARE un Ekonomikas ministrija, Biznesa konsultantu kursi, 1998.g. 

 

 

 

Valodu zināšanas: Lasītprasme  Rakstītprasme  Runātprasme 

   teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji  teicami,  labi,vid 

Latviešu valoda X   X         X    

Krievu valoda  X   X         X    

AngĜu valoda   X    X  X  

 

   

(Datums)  (Paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Curriculum vitae 
 

Anna   Medne 

Vārds  Uzvārds 

Saldus  240655 – 12557  

Dzimšanas vieta  Personas kods 

24.jūnijs 1955.gads  Latviete  

Datums, mēnesis, gads  Tautība 

BA Turība UVF Finanšu un grāmatvedības programmu direktore, docente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Graudu iela 68, Rīga, LV - 1058   Parka iela 5, Jaungulbene, Gulbenes 
rajons, LV - 4420 

   

TālruĦa 
Nr.  

7617096  TālruĦa Nr. 9246603  

Fax:   E-mail:  

E-mail: annam@turiba.lv    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Agronomijas fakultāte  

 

LLU Pedagoăijas fakultāte 

 

LLU Ekonomikas fakultāte  

 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

 

Latvijas Komercbanku asociācijas un 
Lielbritānijas Instute of Financial 
Services Konsultāciju un mācību 
centrs 

LU Doktorantūra  

 

 

1974. – 
1979. 

1994. – 
1996.  

1996. – 
1999. 

 

1999. – 
2000. 

2000. – 
2002. 

 

 

No 2002. 

 

Agronomija 

 

Pedagoăijas 
maăistratūra 

UzĦēmējdarbības 
specializācija 

Ekonomista 
profesionālās 
studijas 

Banku speciālista 
profesionālās 
studijas 

 

Ekonomikas 
zinātnes nozares 
Finansu un kredīta 
apakšnozarē 

Diplomēts 
agronoms 

Pedagoăijas 
maăistra grāds 

Ekonomikas 
maăistra grāds  

Ekonomista 
kvalifikācija 
grāmatvedībā 

 

Latvijas banku 
speciālists  

 

 

 

 

 

 

Darba pieredze 

No 2007.gada BA Turība Satversmes sapulces dalībniece 



No 2006.01.09.BAT Komercdarbības katedras docente, Finanšu un grāmatvedības programmu 
direktore   

2005. 01.09.-  2006.31.08. BAT Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja  

No 2005.gada SIA “Rajos” lektors – konsultants   

2004 – 2005. g. A/S “Parex banka ” lektors – konsultants   

No 2003.- BAT Grāmatvedības un finanšu katedra, docente  

2001 – 2003.g. BAT Grāmatvedības un finanšu katedra, lektore  

2000 – 2001.g. Baltijas Tranzītu Banka, Centra filiāle, kredītu ekonomists  

1999 – 2001.g. Jaungulbenes pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētāja  

1997 – 2001.g grāmatvedības un ekonomikas kursu lektore pieaugušo apmācības un 
kvalifikācijas  

                     celšanas kursos Vidzemes reăionā 

1980 – 2000.g. Jaungulbenes lauksaimniecības skola, skolotāja  

1979 – 1980.g. galvenā agronome Saldus rajona kolhozā “Kurzeme” 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu vai apakšprojektu vadība un Zinātnisko 
līgumdarbu, to skaitā tirgus pētījumu vadība:  

 

1) Līdzdalība LZA Zinātniskā pētījuma projektā “Reăionālās attīstības virzieni un pasākumu 
sistēma reăionu izveidei Latvijā ES kontekstā”, projekta vadītājs Dr. oec. StaĦislavs Keišs, 
projekta termiĦš no 01.01.2002. līdz 31.12.2004. 

2) Līdzdalība LZA Zinātniskā pētījuma projektā “Reăionalizācija un tās loma līdzsvarotā 
administratīvi teritoriālā  attīstībā Latvijā ”, projekta vadītājs Dr. oec. StaĦislavs Keišs, projekta 
termiĦš no 01.01.2005. līdz 31.12.2008. 

3) Līdzdalība LZP Zinātniskā pētījuma projektā “Valsts fiskālās politikas pilnveidošana 
ienākumu un resursu sadalē”, projekta vadītājs Dr. oec. Andris Sproăis.  

4) Vadīts Biznesa augstskolas Turība zinātniski un lietišėais pētījums “ES integrācijas ietekmes 
izpēte uz Latvijas nodokĜu politiku”, projekta termiĦš no 01.01.2004.līdz 31.12.2005. 

5) Līdzdalība ESF projektā “Tālmācības programmas “Komercdarbībā” izveide un realizācija 
jauniešiem ar speciālām vajadzībām” projekta kods 
2005/0018/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0017/0014, kurā izstrādāju mācību kursu 
Grāmatvedība.  

6) Līdzdalība ESF projektā “Docētāju stāžēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloăisko 
kompetenču pilnveidošanai”, projekta termiĦš no 01.09.2006. līdz 31.08.2007.  

7) Līdzdalība ESF projektā “Docētāju kompetenču paaugstināšana IT sasniegumu izmantošanai 
studiju kursu īstenošanā”, projekta ilgums no01.06.2006. līdz 31.06.2007. 

8) Eksperts projektā “SIA “Biznesa augstskola Turība” Tiesību zinātnes studentu studiju 
prakses īstenošana Tieslietu ministrijā”, projekta termiĦš no 01.01.2007. līdz 30.05.2008.  

 

Nozīmīgākās publikācijas: publikāciju skaits - :31 t. sk. 24 zinātniski raksti un 7 citas publikācijas  

Publikācijas LZP apstiprinātajos vispār atzītajos recenzējamos izdevumos un starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs 

NodokĜu risku vadīšanas problēmas Latvijas lauksaimniecības integrācijas kontekstā ar ES // 



LLU, 09.-10. 04.2003. Starptautiskā zinātniskā konference Economic Science for Rural 
Development, 298. – 295.lpp. 

Latvijas nodokĜu politikas ietekme uz tūrisma uzĦēmējdarbību // BA Turība, 25.04.2003. 
Starptautiska zinātniskā konference Ilgspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas, 
206. –210.lpp.  

Latvijas nodokĜu politikas loma uzĦēmējdarbības ilgtspējīgā attīstībā // Banku augstskola, 11.-
12.09.2003. Starptautiskā zinātniskā konference Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni 
izaicinājumi un perspektīvas 190. – 195. lpp. 

NodokĜu likumu izmaiĦu ietekme uz Latvijas uzĦēmējdarbības vidi // BA Turība, 2004.gada. 
23.aprīlis Starptautiskā zinātniskā konference UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to 
risinājumi globalizācijas apstākĜos, 246. – 252.lpp. 

Saimnieciskās darbības uzskaites un nodokĜu grāmatvedības ietekme uz uzĦēmējdarbības 
vadību // Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2004.gada 6. –7. maijs Starptautiskā zinātniskā 
konference Sabiedrība un kultūra, rakstu krājums VII, Liepāja 2005. 325. – 329.lpp. 

Rezerves Latvijas grāmatvedības sistēmā // Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija) 
2003.gada 03.- 05. novembris Starptautiska zinātniskā konference Rezerves grāmatvedībā, 252. 
– 256.lpp. 

IlgtermiĦa aktīvu vērtības izmaiĦu iemesli, risinājumi, saskaĦošana ar Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem un to atspoguĜojums Latvijas nodokĜu sistēmā // Vroclavas 
Ekonomiskā Akadēmija, 2004.gada 7.- 8. novembris, V starptautiskā zinātniskā konference 
Aktīvu vērtības samazināšanās, 46. – 53. lpp.  

“Grāmatvedības un nodokĜu uzskaites īpatnības uzĦēmumu pārveidošanas procesā // Vroclavas 
Ekonomiskā Akadēmija, 2005.gada 6.- 8.novembris, VI starptautiskā zinātniskā konference 
Grāmatvedības uzskaite uzĦēmumu saplūšanas, dalīšanās un sanācijas procesos ES, 311. – 320. 
lpp. 

Sociālo garantiju riski uzĦēmumā // BA Turība, 2005.gada 3.jūnijs, Starptautiskā zinātniskā 
konference Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski,154. – 159.lpp. 

IlgtermiĦa materiālo aktīvu novērtējums un nodokĜi Latvijā. // Tartū Universitāte, 29.-
30.septembris 2005.gads, Starptautiskā zinātniskā konference Accounting and Performance 
Management Perspectives in Business and Public Sector Organizations, 122. – 129.lpp. 

Nekustamais īpašums, tā vērtības noteikšana un maksājamie nodokĜi. //BA Turība, 2006.gada 
2.jūnijs, Starptautiskā zinātniskā konference Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, 
iespējas, 183. – 188.lpp.  

Гармонизация налогов в контексте Европейского Союза как предпосилка дла созлания 
стабилной среды развития предпринимательства. // ViĜĦas Universitāte, 21-22 septembris, 
2006, International Conference Business development possibilities in the new European Area, 
Part II, 309. – 318. p.   

Grāmatvedības un nodokĜu uzskaite saimniecisko vienību restrukturizācijā. // Vroclavas 
Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 200.gada 5.- 7.novembris, VII starptautiskā zinātniskā 
konference Saimniecisko apakšvienību restrukturizācija, 155. –167. lpp.  

Гармонизациа бухгалтерского и налогового учета в Латвии. // Tallinas Tehnoloăiskajā 
Universitātē, 2006.gada 26.-27.oktobris, starptautiskā zinātniskā konference Accounting, Taxes 
and Audit, 225.-231.lpp. 

Efektīva nodokĜu politika kā tūrisma attīstību veicinošs faktors Latvijā // BA Turība, 2007.gada 
1.jūnijs,VIII Starptautiskā zinātniskā konferences Jauni tūrisma produkti reăionu attīstībai, 
Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 – 9984 – 766 – 93 – 5  

Saimnieciskās darbības grāmatvedības un nodokĜu uzskaites ietekme uz uzĦēmējdarbības 
vadīšanu // ViĜĦas Universitātes KauĦas Humanitārā fakultāte, (Lietuva) 2004.gada 30.09 – 
02.10., Starptautiskā zinātniskā konference, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 9955 – 634 – 
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LZP Ekonomiskas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004. (Raksti Nr.10) kopā 
ar autoru kolektīvu  

1.”Reăionālās attīstības virzieni un pasākumu sistēma reăionu izveidei Latvijā ES kontekstā”, 
73. – 79.lpp. 

2.”Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē”, 128. – 134. lpp.  

NodokĜu politika un tūrisma attīstība Latvijā // LU, Tautsaimniecības attīstības institūts, 5. 
rakstu krājums ISBN 9984 – 19 – 924 – X “Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā”, 
2007.gads, 228 lpp.  

NodokĜi kā konkurenci veicinošs faktors Latvijā // LU, Tautsaimniecības attīstības institūts, 5. 
rakstu krājums ISBN 9984 – 19 – 924 – X “Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā”, 
2007.gads, 228 lpp 

LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā, (Raksti Nr12) kopā ar autoru 
kolektīvu,2007.gads  

1.Reăionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā, 68. - 75.lpp  

2.Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas, 125. – 132.lpp. 

Лизинг его формы и обложение налогами в Латвии //Житомирський Державний 
технологічий університет, Украіна, 18 –19 жовтня 2007 р., VI Міжнародна наукова 
конференція , Матеріали та тексти виступів, 223. – 232. ср.   

Reăionalizācija ES un Latvijā sociāli ekonomiskās attīstības kontekstā, LZA Ekonomikas 
institūta GADAGRĀMATA 2007, kopā ar autoru kolektīvu, Rīga, 2007. gads, 115. – 129.lpp. 

Citas publikācijas  

1.Publikācija žurnālā “Bilance”, 2005.g. Nr.7 Sociālo garantiju riski uzĦēmumā, 21. – 23. lpp.  

2.Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, 2006.g. Nr.3 Grāmatvedības uzskaite un nodokĜu 
aprēėināšana dažādos uzĦēmumos, 10. - 11. lpp. 

3.Publikācija žurnālā “Bilance”,2006.g.Nr.5 Grozījumi likumā “par grāmatvedību” – pozitīvie 
un negatīvie aspekti, 17.lpp.  

4.Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, 2006.g. Nr. 13 Vai aizpildīji savu gada ienākumu 
deklarāciju?,14 – 16.lpp. 

5.Recenzija Ievas KodoliĦas – Miglānes grāmatai “Latvijas nodokĜi pēc iestāšanās Eiropas 
Savienībā” 2007.gada izdevumam  

6.Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, 2007.g. Nr.24 un Nr.25 NodokĜu politika un 
tūrisma attīstība Latvijā. 

7.Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, 2007.g. Nr.50 Pieradināti pie atlaidēm.  

 

 

Uzstāšanās konferencēs: 

LLU, 2003. gada 09.-10. 04., Starptautiskā zinātniskā konference Economic Science for Rural 
Development ar referātu “NodokĜu risku vadīšanas problēmas Latvijas lauksaimniecības 
integrācijas kontekstā ar ES’’. 

BA “Turība, ” 2003. gada 25.04., Starptautiskā zinātniskā konference Ilgspējīga tūrisma 
attīstība: tendences, pieredze, iespējas ar referātu “Latvijas nodokĜu politikas ietekme uz 
tūrisma uzĦēmējdarbību”  

BA Turība, 2004.gada. 23.aprīlis, Starptautiskā zinātniskā konference UzĦēmējdarbības 
iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākĜos ar referātu “NodokĜu likumu 



izmaiĦu ietekme uz Latvijas uzĦēmējdarbības vidi”. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2004.gada 6. –7. maijs, Starptautiskā zinātniskā konference 
Sabiedrība un kultūra ar referātu “Saimnieciskās darbības uzskaites un nodokĜu grāmatvedības 
ietekme uz uzĦēmējdarbības vadību”. 

Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2003.gada 03. - 05.novembris, VI starptautiskā 
zinātniskā konference Rezerves grāmatvedībā ar referātu  “Rezerves Latvijas grāmatvedības 
sistēmā”. 

Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2004.gada 7.- 8.novembris, V starptautiskā 
zinātniskā konference Aktīvu vērtības samazināšanās ar referātu “IlgtermiĦa aktīvu vērtības 
izmaiĦu iemesli, risinājumi, saskaĦošana ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un to 
atspoguĜojums Latvijas nodokĜu sistēmā”.  

Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2005.gada 6.- 8.novembris, VI starptautiskā 
zinātniskā konference Grāmatvedības uzskaite uzĦēmumu saplūšanas, dalīšanās un sanācijas 
procesos ES ar referātu “Grāmatvedības un nodokĜu uzskaites īpatnības uzĦēmumu 
pārveidošanas procesā”. 

BA Turība 2005.gada 3.jūnijs, Starptautiskā zinātniskā konferencē Sabiedriskās attiecības: 
kvalitāte, ieguvumi un riski ar referātu “Sociālo garantiju riski uzĦēmumā”. 

Tartū Universitātē, (Igaunija), 2005.gada 29.-30.septembris, Starptautiskā zinātniskā konference 
Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector 
Organizations ar referātu “IlgtermiĦa materiālo aktīvu novērtējums un nodokĜi Latvijā”. 

Vi ĜĦas Universitātes KauĦas Humanitārā fakultāte, (Lietuva) 2004.gada 30.09 – 02.10., 
Starptautiskā zinātniskā konference ar ziĦojumu ”Saimnieciskās darbības grāmatvedības un 
nodokĜu uzskaites ietekme uz uzĦēmējdarbības vadīšanu”   

RTU, 2005.gada 13.10. – 15.10., Starptautiskā zinātniskā konference ar ziĦojumu “NodokĜu 
soda sistēmas ietekme uz uzĦēmējdarbību Latvijā”  

Latvijas Universitātes Grāmatvedības institūts, 2006.gada 10.02., Starptautiskā konference 
Grāmatvedība, audits, nodokĜi: teorijas un prakses attīstība un tendences ar ziĦojumu “NodokĜi 
kā konkurenci veicinošs faktors Latvijā” 

BA Turība, 2006.gada 2.jūnijs, Starptautiskā zinātniskā konference Īpašums, tā apgrūtinājumi: 
problēmas, risinājumi, iespējas, ziĦojums “Nekustamais īpašums, tā vērtības noteikšana un 
maksājamie nodokĜi” 

Maskavas Valsts Universitāte, 2006.gada 28.jūnijs, 34. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Taturas lasījumi, ziĦojums “Главные рроблемы гармонизации налогов Латвийскои 
Республики”   

Vi ĜĦas Universitātes Ekonomikas fakultāte, 21.09.2006. Starptautiskajā zinātniskā konference 
“Ekonomikas attīstības iespējas jaunajā Eiropā” ar ziĦojumu ”NodokĜu harmonizācija ES 
kontekstā kā priekšnosacījums stabilai uzĦēmējdarbības vides veidošanai”  

Vi ĜĦas Universitātes KauĦas, Humanitārā fakultāte, 2006.gada 29.septembrī., 3.Starptautiskā 
zinātniskā konference “Ekonomikas attīstība: teorija un prakse” ar ziĦojumu ”Small and Middle 
Enterprises in Latvia and Factors of Their Development in the Future”. 

Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2006.gada 5.- 7.novembris, VII starptautiskā 
zinātniskā konference Saimniecisko apakšvienību restrukturizācija ar referātu “Grāmatvedības 
un nodokĜu uzskaite saimniecisko vienību restrukturizācijā”.  

Tallinas Tehnoloăiskajā Universitātē, 2006.gada 26.-27.oktobris, Starptautiskā zinātniskā 
konference Accounting, Taxes and Audit ar referātu “Гармонизациа бухгалтерского и 
налогового учота в Латвии”  

BA Turība, 2007.gada 1.jūnijs,VIII Starptautiskā zinātniskā konference Jauni tūrisma produkti 
reăionu attīstībai ar ziĦojumu “Efektīva nodokĜu politika kā tūrisma attīstību veicinošs faktors 



Latvijā” 

Maskavas Valsts Universitāte, 2007.gada 28.jūnijs, 35. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Taturas lasījumi, ziĦojums “Изменение стоимости долгосрочных активов, причины, 
решения, согласование с международными стандартами бухгалтерского учета и их 
отражение на налоговое законодательство Латвии”  Maskavas Valsts Universitāte,  

Житомирський Державний технологічий університет, Украіна, 18.10.2007., VI 
Міжнародна наукова конференці , ziĦojums, Лизинг его формы и обложение налогами в 
Латвии  

 

Pedagoăiskā darbība BAT: 

Vadītie maăistru darbi:  

2003.gadā 1 darbs  

2004.gadā 2 darbi 

2006.gadā 2 darbi  

2007.gadā 2 maăistra darbi 

 

Vadīti diplomdarbi  

2003.gadā 3 diplomdarbi 

2004.gadā 4 diplomdarbi  

2005.gadā 6 diplomdarbi (no tiem 4 LU)  

2006.gadā 5 diplomdarbi  

2007.gadā 3 diplomdarbi  

 

Vadīti kvalifik ācijas darbi  

2003.gadā 15 kvalifikācijas darbi  

2004.gadā 15 kvalifikācijas darbi  

2005.gadā 15 kvalifikācijas darbi  

2006.gadā 11 kvalifikācijas darbi,  

2007.gadā 5 kvalifikācijas darbi,  

 

Studiju kursu vadīšana 2006./2007. studiju gadā  

NodokĜi studiju programmā “UzĦēmējdarbības vadība” 3 KP  

                      studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība” 2 KP  

                      1 līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Finanses un 
grāmatvedība” 2 KP  

Vadības grāmatvedība 1 līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma   

                                                 “Finanses un grāmatvedība” 2 KP  

 

 

Kvalifik ācijas celšana: 

1)LR Grāmatvežu asociācijas sanāksmju un kvalifikācijas semināru par aktuālām 
grāmatvedības uzskaites un nodokĜu likumdošanas izmaiĦām apmeklēšana. 



             2)Piedalīšanās Riga Managers school rīkotajā starptautiskajā konferencē “Audits, 
nodokĜi un grāmatvedība 2005” 09.12.05.  

             3)AngĜu valodas apmācības kursi Berlitz 56 stundas no 20.02.2006. – 31.05.2006.  

             4)Piedalīšanās Latvijas zaĜā punkta kopā ar Vides ministriju organizētajā seminārā 
26.02.2007. “Esi brīvs no dabas resursu nodokĜa”  

             5)Piedalīšanās ESF projektā Nr VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014 
“Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloăisko kompetenču 
pilnveidošanai”2007.gads maijs – augusts  

             6) Piedalīšanās Riga Managers school rīkotajā starptautiskajā konferencē “Audits, 
nodokĜi un grāmatvedība 2007” 14.12.07.  

 

Organizatoriskā darbība: 

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleăiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā: 

Diplomdarbu un kvalifikācijas eksāmena Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis BA Turība un 
RPIVA  (2005.gadā) 

Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Ekonomikas un Kultūras augstskolā  (2007.gadā) 

 

Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā 

1)BA Turība V starptautiskā konferencē “UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi 
globalizācijas apstākĜos” 2004.gadā vadīta 1. sekcija “Finanšu un nodokĜu sistēmas darbība 
globalizācijas apstākĜos”  

2)2005.gadā no 18. – 19. janvārim noorganizēta starptautiskā apaĜā galda diskusija Cēsu rajona 
“Cīrulīšos” par nodokĜu harmonizācijas jautājumiem ES.  

3)Piedalīšanās 9.Starptautiskā konferencē 2006.gada 15.decembris “Revīzija, nodokĜi un 
grāmatvedība 2006”  

4)Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē Femstart 2007.gada 14. –15. aprīlī Štutgartē 
Hohenheimas Universitātē “Universities debate female start – ups” 

5)2007.gada 8.martā BA Turība sadarbībā ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas 
LAN ĪDA organizētajā konferencē uzstāšanās ar referātu Nekustamo īpašumu tirgu ietekmējošie 
nodokĜi  

6)Piedalīšanās 2007.gada 24.maijā Biznesa augstskolas Turība organizētajā Starptautiskās 
korporatīvās sociālās atbildības konferencē “Bizness: peĜĦa & atbildība II”  

7)Piedalīšanās Dr. Kristiāna Ketelsa semināra “Sadarbība ar Baltijas jūras reăionu – izdzīvošanas 
stratēăija?” 2007.gaada 13.jūnijā Rīgas Ekonomikas augstskolā 

8)Piedalīšanās ekspertu diskusijā par sieviešu – zinātnieču iesaistīšanos uzĦēmējdarbībā Banku 
augstskolā 2007.gada 14.jūnijā  

 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas vadība vai līdzdalība to darbībā 

BA Turība V starptautiskā konferencē 2004.gadā “UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to 
risinājumi globalizācijas apstākĜos” iesūtīto referātu recenzēšana.  

 

 

Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto 
uzĦēmējsabiedrību konsultants:  



SIA “Merkurijs” konsultate 

SIA “Rajos”  konsultante  

SIA Komin  konsultante  

SIA “VIP konsultācijas” konsultante  

SIA “Ekspresdruka” konsultante  

SIA “EiroVest” konsultante 

Žurnāla “komersanta Vēstnesis” Sabiedriskās padomes biedrs 

 

Valodu zināšanas: Lasītprasme  Rakstītprasme  Runātprasme 

   teicami, abi, vidēji teicami, labi, vidēji         teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X    X  X   

Vācu valoda   X    X  X  

AngĜu valoda   X    X   X 

 

08.04.2008.   

(Datums)  (Paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds:  Guna LiepiĦa 

Dzimšanas datums:  13.08.1960 

Dzimšanas vieta:  Pāles pagasts 

Adrese:  Rostokas iela 40 – 12; Rīga ;LV - 1029 

Tālrunis:  29476191 

 
IZGLĪTĪBA  

1. 1978-1984 LVU Fizikas un matemātikas fakultāte; Fiziėis, fizikas pasniedzējs 

2. 1989-1993 LU Pedagoăijas fakultāte;  Skolas psihologa asistents, pedagoăijas un 
psiholoăijas       pasniedzējs; Bakalaura grāds psiholoăijā 

3. 2001-2003 LU Ekonomikas un vadības fakultāte; Sabiedrības vadība; Sociālo 
zinātĦu maăistra grāds sabiedrības vadībā 

4. 2004 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, doktorantūra; Vadībzinātne – 
izglītības vadība 

   

 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA  

 2007. janvāris - 
marts 

Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloăisko 
kompetenču pilnveidošanai (BA Turība, ES projekta ietvaros). 

 2006. – 2007.g Informāciju tehnoloăiju profesionālo prasmju kursi augstskolu 
docētājiem 6 ECTS kredītpunktu apjomā (BA Turība, ES projekta 
ietvaros). 

 2005.g  - 2006. g Profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas izglītības sistēmā/ Izglītības darba 
vadība”; Latvijas Universitāte 

 2005.g. janvāris 
līdz  decembrim 

AngĜu valoda; Valodu mācību centrs 

 2004.g martā Baltic Management Development Association seminārs “How To 
Teach With The Case method” 

 2003.g. BA Turība:  “Microsoft Outlook”  

 2001.g. – 
2002.g. 

Individuālpsiholoăijas centra rīkotie semināri psihologiem – 
konsultantiem. 

 1998.g – 1999.g. Starptautiskās skolu psihologu asociācijas (ISPA) kolokviji 

 1999.g Teksta redaktors Microsoft Word 97 (24st.) 



 

 1994.g. – 
1995.g. 

 Neirolingvistiskā programmēšana, Ēriksona hipnoze –  Olga Orlova 
(180 st.). 

 1994.g. – 1997.g Rīgas Geštaltcentra semināri (142 st.). 

   

 
DARBA PIEREDZE 

 No 2000.g. gada 
līdz šim brīdim   

Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, lektore. 

 No 2001. – 
2004.g. 

BA Turība UzĦēmējdarbības vadības fakultātes metodiėe  

 No 2007.g. 
oktobra 

Banku augstskola - vieslektore 

 2006.g. -  
2007.g. 

Rīgas StradiĦa Universitāte – vieslektore  

 2004. – 2005.g. Rīgas Ekonomikas un Kultūras augstskola - vieslektore 

 1997.g.-2000.g. Jelgavas rajona skolu valdes Psiholoăiskās palīdzības un izglītības 
centrs, psiholoăe 

 1994.g.-1997.g. Jūrmalas skolu psiholoăiskās palīdzības centrs, psiholoăe 

 1992.g.-1994.g. Republikāniskais Rehabilitācijas centrs; psiholoăe 

 1983. g.- 1992.g  Jūrmalas 1. vidusskola; fizikas skolotāja 

   

LĪGUMDARBI 

2007. g. novembrī - Seminārs SIA “Ekspresdruka” – Motivēšana un motivatori, 
sagatavošanā seminārs – Adaptācija darba vietā 

2006. gada novembris - Seminārs Rīgas domes Pašvaldības ieĦēmuma Pārvaldē – 
Saskarsme 

No 2005.g līdz šodienai  Latvijas Tiesnešu mācību centrs – Lekcijas tiesu sekretārēm, tiesu 
tulkiem, tiesnešiem un tiesnešu palīgiem, virsprokuroriem -  Sociālpsiholoăiskie tipi 
saskarsmē, Stress darba vietā. 

2005.g. - 2006.g. - Kursi dabaszinātĦu skolotājiem - “Sociālais un intelektuālais mācību 
procesā”  visos Latvijas reăionos 

2002.g. novembris - 2003.g. marts – UzĦēmums “Saldus ceĜinieks” – konsultēšana un 
apmācība personālvadības jautājumos Visaptverošās kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas 
procesā 

2000.g. – 2004.g. - SIA TAMRO kursi aptieku vadītājiem – Darba sociālā psiholoăija 

2000.g. – 2001.g. Biznesa augstskola Turība UzĦēmējdarbības vadības fakultāte, 
specializācijas programma - Vadības psiholoăija un personālvadība.  



1997.g. – 2007.g.  Biznesa augstskolā Turība - dažādu mācību kursu programmu izstrāde 
psiholoăijā un menedžmentā (Vadības pamati; Personālvadība; Stratēăiskā vadība; 
Reklāmas psiholoăija;  Lietišėā komunikācija;  Klientorientēta organizācija; Sociālā 
psiholoăija) 

1996.g. - 1997.g.  Lattelekom personāla apmācība – Saskarsmes psiholoăija, videotreniĦi 

1996.g – 1997.g. Izglītības un zinātnes ministrija, ISEC: 

  1. Psiholoăijas kursa vidusskolām satura un metodiskā nodrošinājuma 
izstrāde 

  2. Pārbaudes darbu psiholoăiskie aspekti – konsultatīvs materiāls 

1994.g -1996.g.  SIA Wood Pecker, SIA Kalnozols - personāla apmācība 

1993.g.- 1994.g.  SIA Capital - personāla izpēte, konsultēšana organizācijas struktūras 
izveidošanā. 

 
VALODU ZINĀŠANAS 

 Latviešu  dzimtā 

 Krievu  brīvi 

 AngĜu  Lasītprasme labi, runātprasme vidēji, rakstītprasme vidēji 

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA 

 2006. marts Autovadītāja apliecība, B kategorija 

Datums: 2007.03.12. 

 

Paraksts:                   Guna LiepiĦa                  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICULUM   VITAE 

 
LĪGA BIKSINIECE - MARTINOVA 

 

Dzimšanas dati     1976 gada 4.jūlijs 

 

Adrese:     Pavasara iela 5-210, Rîga, Latvija, LV-1082 

    mob. tel.: 29335651,  d. tel.: 7686770 ,  

    e-pasts: liga.biksiniece@tiesibsargs.lv 

 

VALODU PRASMES:    Latviešu – dzimtā     
      AngĜu – Ĝoti labi     
      Krievu – Ĝoti labi     
      Vācu – pamatzināšanas 

      Franču - pamatzināšanas 

IZGLĪTĪBA:  

1999 – 2000    Eiropas Maăistra Programma (EMA)  

    Cilvēktiesībās un Demokratizācijā 

    Padujas Universitāte (Itālija) 

    Māstrihtas Universitāte (Nīderlande) 

 

1994.- 1999.                       Tiesību bakalaurs, jurista kvalifikācija 

    LU Juridiskā fakultāte 

                                             

PAPILDUS IZGLĪTĪBA:  

 

17.08. - 30.08.2003  PadziĜinātie kursi par Cilvēktiesību starptautisko 

    nodrošinājumu (sertifikāts) 

                                          Turku/Abo Akadēmija (Somija) 

 

20.05. – 25.05.2001 Seminars “Conflict, Ethnicity and Nationalism: the challenges ahead” Derija 
(ZiemeĜīrija ) 

 

05.07. - 01.08.1998             Kurss ‘’Starptautiskās cilvēktiesības, to aizstāvība’’  (sertifikāts) 

                                           Oksfordas universitātē (Anglija) 

 

01.09. - 19.03.1998  Cilvēktiesību kursi Dānijas Cilvēktiesību centrā (sertifikāts), 
Kopenhāgena (Dānija) 

 



23.02. - 07.03.1997 Pamatkurss par Cilvēktiesību starptautisko nodrošinājumu 
(sertifikāts) 

                                         Turku/Abo Akadēmija (Somija) 

 

DARBA PIEREDZE:  

 

01.01.2007 - pašlaik  Tiesībsarga birojs 

    Cilvēktiesību departamenta vadītāja 

 

    Valsts cilvēktiesību birojs,  

01.11.2005 – 31.12.2006 Diskriminācijas novēršanas daĜas vadītāja,  

    EQUAL projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” koordinatore 

01.07.2000 – 31.10.2005 Analīzes daĜas vadītāja 

29.07.1996. – 20.09.1999 Sūdzību daĜas juriste 

 

01.04.2002 – 01.01.2006 Portāls „Politika.lv”   

Cilvēktiesību un sabiedrības integrācijas sadaĜu ārštata redaktore 

 

01.01.2001 – pašlaik  Cilvēktiesību  lektore Biznesa augstskolā “Tur ība”  

 

01.09.2001 – 2002  Cilvēktiesību lektore SPSDA “Attīstība”  

06/2001 – 09/2001   Juridiskais un likumdošanas eksperts ES PHARE Pretkorupcijas 
projektā Latvijā   

  

15.06. - 15.09.1995  Rēzeknes pilsētas prokuratūra- prokurora palīdze 

 

CITA PIEREDZE CILVĒKTIESĪBU JOMĀ 

 

08/2004 – 06/2005 Nacionālā eksperta pienākumu veikšana Eiropas Komisijas Dzimumu 
līdztiesības tiesību ekspertu sadarbības tīkla ietvaros 

02/2005 Dalība Eiropas Padomes Komisijas pret rasismu un neiecietību organizētajā tiesību 
ekspertu sadarbības tīkla seminārā,  Francija, Strasbūra 

11/2004 Dalība un prezentācija ekspertu konferencē „Jaunākā attīstība Eiropas Savienības 
dzimumu līdztiesības likumdošanā”  , Hāga, Nīderlande 

10/2004 - pašlaik Dalība Nacionālās programmas iecietības veicināšanai koordinēšanas darba 
grupā  

07/2004 Dalība Eiropas Komisijas organizētā konferencē „Vienādas tiesības paplašinātajā 
Eiropā”  , Čehija, Prāga 

09/2003 – 12/2003     Dalība darba grupā Tiesībsarga likumprojekta izstrādei 

10/2003 Iepazīstināšana ar Latvijas pieredzi VCB izveidošanā Eiropas Padomes un Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijas rīkotajā diskusijā par Ombuda izveidi Armēnijā, Erevāna, 
Armēnija  



05/2003 Dalība seminārā ”Diskriminācijas novēršana un dzimumu līdztiesība”, kas notika 
projekta ”Vienota un dinamiska pretdiskriminācijas likumdošanas ieviešana Eiropas Savienībā, 
ombudinstitūciju loma”, ietvaros Austrija, Vīne, 

11/2001 Dalība darba grupā ANO Cilvēktiesību Komitejas rekomendācijas par brīvu 
vēlēšanu nodrošināšanā Latvijā iedzīvināšanu 

08/2000 Dalība darba grupā valsts valodu regulējošo noteikumu izstrādei  

01/2000 Piedalīšanās demokrātijas stabilizēšanas projektā Bosnijā – Hercogovinā Eiropas 
Maăistra programmas prakses ietvaros 

12/1998  Piedalīšanās ANO Neatkarības Deklarācijas 50.gadskārtai veltītās konferences 
organizēšanā, Rīga, Latvija  

11/1998  Bukleta teksta  “Īrnieku tiesības”, sērij ā Zini Savas Tiesības, sagatavošana 

 

 

  ĪPAŠĪBAS:                            Prasme kontaktēties ar cilvēkiem, augsta atbildības sajūta, spēja 
patstāvīgi pieĦemt lēmumus, radoša pieeja, apzinīgums. 

 

Publikāciju saraksts:  

„Par personvārdu reăistrāciju Latvijā un cilvēktiesībām”, Latvijas Vēstnesis/Jurista vārds, 
03.04.2001.g. 

“Strasbūras tiesa dzirdīgāka par savējo”,   portāls POLITIKA.LV, 24.10.2001.g. 

 „Valsts cilvēktiesību biroja komentārs par apgāda “Vieda” izsludināto konkursu “Latvija bez 
homoseksuālisma””, DELFI portāls/Versijas, 14.11.2001.g. 

„V ārda brīvība vs. privātā dzīve”, portāls POLITIKA.LV, 11.06.2002.g. 

„Vai politiėa cieĦa vērtīgāka”, portāls POLITIKA.LV, 20.11.2002.g. 

“Sociālās tiesības – arī cilvēktiesības”, portāls POLITIKA.LV, 16.01.2003. 

“Vai imigrantiem ir sociālās tiesības?”, Latvijas Vēstnesis/Jurista vārds, 03.04.2003. 

„Civilprocesa grozījumi. Tiesības uz aizstāvību vai cilvēktiesību pārkāpums”, Latvijas 
Vēstnesis/Jurista vārds, 20.05.2003. 

„Valsts cilvēktiesību biroja prakse”, Rokasgrāmata „“Par demokrātisku darba vidi un tiesisku darba 
attiecību nostiprināšanu Latvijā”, LPVA, 2003 

„Tiesībsarga pilnvaras ir jāpaplašina”, Latvijas Vēstnesis/ Jurista vārds, 09.09.2003. 

„Apgūt cilvēktiesību domāšanu”, portāls POLITIKA.LV, 09.12.2003 

„Neiecietības izraisītie incidenti Latvijā un valsts reakcija uz tiem”, runa 6.Sabiedriskās politikas 
forumā "Brīvība v. drošība: kā demokrātiski atbildēt draudiem?" , portāls POLITIKA.LV, 
11.08.2005 

“Dažādība, kas bagātina”,  portāls POLITIKA.LV, 14.11.2006 

„Ombuda loma vienlīdzīgas attieksmes veicināšanā”, Latvijas Vēstnesis/ Jurista vārds, 06.03.2007. 

“Homofobiskā retorika - politiskā atbildība”, portāls POLITIKA.LV, 24.04.2007. 

„Pienākums sargāt un pamatot”, portāls POLITIKA.LV, 27.11.2007. 

 

2008.g. 10.aprīlī                      Līga Biksiniece – Martinova 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 

Jānis EndziĦš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.g.- 

līdz šim brīdim 

 

1996.g – 1999.g. 

 

 

 

 

 

1992.g. - 1995.g. 

 

 

 

 

1982.g - 1992.g. 

 

 

 

 

2008.gada marts 

līdz šim brīdim 

 

2008.gada februāris 

līdz šim brīdim 

 

2003.gada novembris 

 

 

Personas informācija 

 

Ăimenes stāvoklis:           neprecējies 

Pilsonība:                      Latvijas Republikas 

Dzimis:                        1974.gada 16.augustā 

Dzimšanas vieta:            Latvija, Rīga 

 

Izglītība 

 

SIA “Biznesa augstskola Turība” doktorantūras studijas 

 

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Maăistratūra 

Valsts tiesību un politisko zinātĦu katedra 

 

Sociālo zinātĦu maăistra grāds tiesību zinātnēs. 

Maăistra darbs par tematu – Tiesību normu kolīzija 

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte  

 

Jurista profesionālā kvalifikācija 

Tiesību bakalaura grāds. 

 

Mārupes 1.vidusskola 

Vidējā izglītība 

 

Darba pieredze 

 

Biedrības “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera” 
valdes loceklis 

 

“J.E. Enterprise Consulting Company “ SIA 

Valdes loceklis 

 

Rīgas Starptautiskā  ekonomikas un biznesa 



līdz šim brīdim 

 

 

2001.gada oktobris 

līdz šim brīdim 

 

2003.gada janvāris 

2007.gada novembris 

 

1996.g. oktobris  

2003.g. janvāris  

 

1994.g. oktobris –  

1996.g. oktobris 

 

1993.g. septembris - 
1994.g.oktobris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.g.novembris 

 

 

2004.gada novembris 

 

2007.gada oktobris 

 

administrācijas augstskola 

Vieslektors komerctiesībās 

 

SIA “Biznesa augstskola Turība” 

Privāto tiesību katedras lektors  

 

Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrs 

Galvenais valsts notārs 

 

Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrs 

Galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos jautājumos 

 

Tieslietu ministrija 

Valsts sekretāra palīgs 

 

Tieslietu ministrija 

Publisko tiesību departamenta speciālists 

Juridiskā specializācija 

Komerctiesības, tiesību teorija 

Profesionālās aktivitātes 

Latvijas ekspertu grupas dalībnieks Latvijas normatīvo 
aktu saskaĦošanas jomā  ar Eiropas Savienības direktīvu 
prasībām Company Law jomā 

Daudzu normatīvo aktu autors un līdzautors, tai skaitā 
Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma izstrādes 
darba grupas vadītājs 

Apbalvojumi, atzinības 

Tieslietu ministrijas 3. pakāpes goda raksts  

par nozīmīgu un radošu darbu 

 

Tieslietu ministrijas 1. pakāpes atzinības raksts  

par ieguldījumu UzĦēmumu reăistra attīstībā 

Tieslietu ministrijas goda diploms par ieguldījumu 
tieslietu sistēmas attīstībā 

 

Jānis EndziĦš 

Rīga, 2008.gada 2.aprīlī 

 

 

 

 



 

 

CURRICULUM VITAE 

 
Līga Mirlina 

Adrese: Kuldīgas iela 21 – 27, Jūrmala LV 2010, Latvija 

Telefons: 29257087 vai 67754889, e-pasts: liga.mirlina@turiba.lv 

Izglītība 

No 2005. gada 
septembra  

 

1996. – 1998. gads 

                                       

 

 

1992. – 1996. gads 

 

 

1981. – 1992. gads 

 

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Vadības zinātnes doktora studiju programmas doktorante 

 

Latvijas Universitāte Filoloăijas fakultāte,  

Informācijas un komunikācijas zinātnes maăistra grāds komunikācijas 
zinātnē. 

 

Latvijas Universitāte Filoloăijas fakultāte,  

Sociālo zinātĦu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē. 

 

Rīgas Franču licejs. 

 

Tālākizglītība 

2006. gada februāris - 
jūnijs 

2005. gada aprīlis – 
jūnijs 

2001. gada jūnijs  

 

2001. gada marts 

 

2001. gada janvāris 

 

1995. gada jūnijs 

 

 

Latvijas Universitātes mācību programma „Augstskolu pedagoăija”, 
Rīga, Latvija; 

Daugavpils Universitātes mācību programma „Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā”, Jūrmala, Latvija; 

Valsts administrācijas skolas mācību kurss "Administratīvais process 
valsts pārvaldes iestādē", Rīga, Latvija; 

Valsts administrācijas skolas mācību kurss "Publiskā runa, sapulču un 
konferenču vadīšana", Rīga, Latvija; 

Austrijas Valsts administrācijas skolas mācību programma 
"Komunikācija Eiropas Savienībā", Vīne, Austrija; 

Mācību programma "Pašvaldību informācija iedzīvotājiem", Stokholma, 
Zviedrija. 

Darba pieredze 

No 2006. gada janvāra 

 

 

 

 

No 2006. gada oktobra 

 

Biznesa augstskola „Turība” 

Komunikācijas zinātĦu katedras lektore  

Docētie kursi: „Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošana”, „Darbs ar 
medijiem”, „Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības”, „Sabiedriskās 
attiecības publiskajā pārvaldē”, „Projektu vadība” 

 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola  



 

 

 

 

2006. gada februāris – 
2006. gada jūnijs 

 

Psiholoăijas fakultātes lektore  

Docētie kursi: „Sabiedrisko attiecību teorijas”, „Komunikācijas 
teorijas”, „Sabiedrisko attiecību pētījumu metodes”  

 

Ekonomikas un kultūras augstskola 

Vieslektore  

Docētais kurss: „Masu mediji” 

 

No 2004. gada oktobra 
līdz 2006. gada 
oktobrim 

 

 

 

 

1999. – 2004.  

 

 

1997. – 1999. 

 

 

1997. – 1994. 

 

 

1994. – 1993. 

Latvijas Kristīgā akadēmija 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” 
docente 

Docētie kursi: „Žurnālistika”, „Informācijas vākšanas metodes”, „Ievads 
komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās”, „Ievads politikā”, „Politiskā 
komunikācija”, „Starptautiskās sabiedriskās attiecības”. 

 

Valsts civildienesta pārvalde  

Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja  

 

Nevalstisko organizāciju centrs  

Sabiedrisko attiecību vadītāja  

 

Valsts reformu ministrija / Valsts kanceleja 

Valdības programmas "Saikne ar pilsoni" informatīvo projektu vadītāja 

 

Latvijas Televīzija 

Reăionālo televīziju koordinācijas nodaĜas redaktore 

 

Pedagoăiskā darbība 

 

 

Izstrādātie un docētie kursi no 2004. gada:  

„Sabiedrisko attiecību teorijas”, „Komunikācijas teorijas”, “Sabiedrisko 
attiecību kampaĦu plānošana”, Valsts pārvalde un sabiedriskās 
attiecības”, „Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē”, 
“Starptautiskās sabiedriskās attiecības”, „Ievads politikā”, „Politiskā 
komunikācija”, “Ievads komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās”, 
„Sabiedrisko attiecību pētījumu metodes”, „Darbs ar masu medijiem”, 
“Žurnālistika”, “Informācijas vākšanas metodes”, „Projektu vadība”.  

 

Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

2008. gada februāris  

 

 

2007. gada novembris 

 

Publikācijas un pētījumi: 

Mirlina L. Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sektora attiecību 
transformācija: no DOSAAF līdz Delnai // Vadības zinātne. LU Raksti 
706.sējums, Rīga, Latvijas Universitāte, 2006. – 296. -307. lpp  

 

Mirlina L. The Impact of Civil Initiative on Latvian Public 
Administration // Uncertain Transformation – New Domestic and 



 

2006. gada novembris 

 

 

 

 

 

2006. gada jūnijs 

 

 

2006. gada februāris 

 

2000. gada septembris 

 

 

1998. gada marts 

 

 

 

1997. gada maijs 

 

1994. gada jūlijs 

International Challenges, Rīga, Latvijas Universitāte, 2006. – 128-132 p. 
 

Mirlina L. Ētika valsts pārvaldē. Rīga: Valsts civildienesta pārvalde, 
2001. 

Valsts civildienesta pārvaldes biĜetena “Jaunā Pārvalde” redaktore, 
“NVO ZiĦu” redaktore, dažādu publikāciju autore. 

 

Dalība konferencēs un semināros: 

Referāts „IzmaiĦas Latvijas publiskās pārvaldes komunikācijā” Latvijas 
Universitātes 66. konferences „Teritoriālās pārvaldes sekcijā”, Rīga, 
Latvija. 

Referāts „Trends of Transformation in Latvian Public Information” 
starptautiskā konferencē „Baltijas nākotne”, Latvijas Universitāte, 
Stratēăiskās analīzes komisija, Rīga, Latvija. 

Referāts „The Impact of Civil Initiative on Latvian Public 
Administration” starptautiskās konferencē „Neskaidrās transformācijas – 
jauni izaicinājumi nacionālā  un starptautiskā līmenī”, Latvijas 
Universitāte, Stratēăiskās analīzes komisija, Rīga, Latvija. 

Referāts „No DOSAF līdz Delnai: valsts pārvaldes un sabiedrības 
(nevalstisko organizāciju, masu mediju) sadarbības analīze” konferencē 
“Vides jautājumi: pašvaldību un valsts pārvaldes sadarbība ar sabiedrību 
un  masu medijiem”, Fridriha Eberta fonds, Latvijas Žurnālistu 
savienība, Rīga, Latvija. 

Referāts „Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sektora attiecību 
transformācija: no DOSAAF līdz Delnai”  Latvijas Universitātes 64. 
konferences „Teritoriālās pārvaldes sekcijā”, Rīga, Latvija. 

2. Starptautisks simpozijs "Publiskā sektora komunikācija", Bokoni 
Universitāte, Milāna, Itālija. 

1. Starptautisks simpozijs "Publiskā sektora komunikācija" Bokoni 
Universitāte, Milāna, Itālija. 

Starptautisks seminārs "Nevalstisko organizāciju darbības                            
veicināšana" Parīze, Francija. 

Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas un Ohaio 
universitātes (ASV) seminārs "Videoproducēšana", Rīga, Latvija. 

 

Prasmes un 
kompetences 

Datorprames ar MS Office, Adobe PageMaker, iemaĦas darbā ar biroja 
tehniku. 

Autovadītāja apliecība no 1994.gada. 

Prasme publiski uzstāties dažādās auditorijās, uzklausīt cilvēkus, 
sagatavot un vadīt projektus, vadīt, plānot un organizēt struktūrvienību 
darbu, strādāt komandā. Plašas iemaĦas un zināšanas sabiedriskajās 
attiecībās, žurnālistikā un valsts pārvaldē. 

 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimtā valoda; 

Krievu valoda – Ĝoti labas zināšanas; 

Franču un angĜu valodas – labas zināšanas. 



Personīgie dati Dzimšanas vieta un datums: Rīga, 1974. gada 27. marts. 

Personas kods: 270374-10119. 

Ăimenes stāvoklis: precējusies, meita (5 gadi). 

Cita informācija Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāĜiem  

biedre un dibinātāja. 

 

L.Mirlina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 
PERSONAS DATI: 

 Jānis Pleps 

dzim. 1982. gada 4. janvārī Daugavpilī 

 dzīv. Rīgā, Dzelzavas iela 39-35 

 tālr. 28632664 

 e-pasts Janis.Pleps@saeima.lv  

 

IZGLĪTĪBA: 

2006. -  Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, doktorants 

2005. – 2006. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, sociālo zinātĦu maăistrs tiesību zinātnēs 
summa cum laude 

2000. – 2005.  Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, diplomēts jurists 

1988. – 2000.  Ilūkstes 1. vidusskola 

 

VALODU ZINĀŠANAS: 

latviešu valoda dzimtā; 

krievu valoda  pārvaldu brīvi; 

angĜu valoda  pārvaldu labi; 

lietuviešu valoda pārvaldu sarunvalodas līmenī 

 

DARBA PIEREDZE: 

2008. -   Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks 

2007. -   nedēĜas žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktora p.i. 

2007. - Biznesa augstskolas „Turība” Publisko tiesību katedras lektora p.i. 

2005. -  2008.  Satversmes tiesas tiesneša palīgs  

2005. – 2007.  nedēĜas žurnāla „Jurista Vārds” tieslietu redaktors 

2004. – 2005.  Administratīvās apgabaltiesas tiesneša palīgs 

AKTIVIT ĀTES: 

Eiropas tiesību studentu asociācijas Latvijā (ELSA – Latvija) biedrs; 

profesora KārĜa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēĜu un administratīvās tiesas procesa 
izspēĜu sacensību organizators; 

Vēlēšanu reformu biedrības padomes priekšsēdētāja biedrs 

 

Rīgā 2008. gada 11. aprīlī                                                                                 /J.Pleps/ 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 Vārds, uzvārds: VALDIS ROCĒNS 

 Dzimšanas datums: 1969.gada 7.marts 

 Tautība: latvietis 

 Pilsonība: Latvijas Republika 

 Mob.tel.: 29228921 

 E-pasts: Valdis.Rocens@turiba.lv 

 

 

 Izglītība: 

 2004 - pašlaik Latvijas Universitāte, doktora studijas Vadības zinātĦu  

 apakšnozarē Izglītības vadība, promocijas darbs “Konkurences vides 

 ietekme uz augstākās izglītības efektivitāti” 

 1999 - 2001 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, pedagoăijas maăistra grāds, 

   maăistra darbs “Finansu matemātikas kursa didaktika augstākās  

   profesionālās izglītības programmā UzĦēmējdarbības vadība”, 

   Dipl.Nr.001919 

 1987 - 1994 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 

  matemātikas bakalaura grāds, 

  bakalaura darbs “Trigonometrisko funkciju izvirzījums ėēžu daĜās”, 

  Dipl.Nr.000729, matemātikas skolotāja profesionālās izglītības atestāts 

 1976 - 1987 Rīgas 25.vidusskola 

 

 Pamatdarba vietas un amati: 

 XI 2004 -  pašlaik Biznesa augstskola Turība, Projektu direktors 

 Galvenie darba pienākumi ir stratēăisko projektu koordinēšana, 

 biznesa projektu ieviešana, saistīto uzĦēmumu darbības 

 pārraudzība. 

 XII 2003  -  XI 2004 Biznesa augstskola Turība, Projektu vadītājs 

 II 2003   -  VII 2003 Biznesa augstskola Turība, Attīstības direktors 

 IX 2002   -  II 2003 Biznesa augstskola Turība, Projektu direktors 

 VI 2001  -  IX 2002 Biznesa augstskola Turība, Koledžas direktors 

 IV 1999  -  VI 2001 Biznesa augstskola Turība, Studiju daĜas vadītājs 

 II 1997   -  IV 1999 Biznesa augstskola Turība, Kursu departamenta direktors 

 X 1995   -  II 1997 Turības mācību centrs, Apsardzes daĜas vadītājs 

 III 1991   -  X 1995 Valsts prezidenta un Saeimas drošības dienests, 



    Prezidenta personīgās apsardzes maiĦas vecākais virsnieks 

 

 Papildus darbs: 

 VI 2007  -  pašlaik Sabiedrības integrācijas fonds, EEZ un Norvēăijas finansēšanas 

 Instrumentu projektu vērtēšanas eksperts 

 Grantu shēmā „Projektu sagatavošanas fonds” izvērtēti  

 22 projektu pieteikumi 

 IX 2006  -  pašlaik Fonds ”Rīgas Biznesa universitāte”, izpilddirektors 

 IX 2006  -  pašlaik SIA “B&M Solutions”, valdes loceklis 

 VIII 2006  -  pašlaik biznesa konsultācijas privātpersonām un uzĦēmumiem (privāti) 

 IV 2005   -  pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija, ESF projektu vērtēšanas eksperts 

 Aktivit ātē 3.2.3.”Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošana 

 zinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgajās nozarēs” izvērtēti 18 projektu 

 pieteikumi 

 Aktivit ātē 3.2.6.”Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem 

 partneriem un izglītības iestādēm izglītības un apmācības kvalitātes 

 paaugstināšanā” izvērtēti 15 projektu pieteikumi 

 VII 2005  -  VII 2006 SIA “Humora institūts”, līdzīpašnieks un direktors 

 VIII 1998  -  V 2003 Biznesa augstskola Turība, uzĦēmuma struktūrvienību  

   vadošais auditors  

 

 Pedagoăiskais darbs: 

  2006 - pašlaik Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, lektors 

 kurss “Stratēăiskā vadība un prognozēšana” 

  2005 - pašlaik Biznesa augstskola Turība, Informātikas katedra, lektors 

 kurss “Finansu matemātika” 

 kurss “Biznesa matemātika un statistika” 

 kurss “Prognozēšana” 

  2002 - 2003 Biznesa augstskola Turība, Grāmatvedības katedra, lektors 

 kurss “UzĦēmumu finanses” 

  2001 - 2002 Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas katedra, lektors 

 kurss “Finansu matemātika” 

 kurss “Biznesa matemātika un statistika” 

  2000 - 2001 Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas katedra, asistents 

 2001 - pašlaik Diplomdarbu vadīšana UzĦēmējdarbības vadības programmā 

 2000 - pašlaik Diplomdarbu recenzēšana UzĦēmējdarbības vadības programmā 

 2001 un 2002 Valsts eksāmenu komisijas loceklis UzĦēmējdarbības vadības 

  programmā 

 

 Zinātniskās publikācijas: Latvijas augstākās izglītības sistēmas atbilstības tiesību 



  aktiem izvērtējums. Rīga: Biznesa augstskola Turība,  

  Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski, 2005.g. 

  Augstākās profesionālās izglītības finansēšanas modelis,  

  izmantojot studiju kreditēšanu. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

  Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija, 2001.g. (līdzaut.) 

  Datortehnoloăijas augstākās profesionālās studiju 

  programmas UzĦēmējdarbības vadība kursa Finansu 

  matemātika didaktikā. Rīga: Biznesa augstskola Turība,  

  UzĦēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte, 2000.g. 

 

 Publikācijas medijos: Labējo kreisā politika jeb kā pabeigt privatizāciju // laikraksts 
“Diena”,  

  2005.gada 6.aprīlis, 2.lpp. (līdzaut.) 

  Izglītība kā bizness -- objektīva realitāte // laikraksts “Dienas Bizness”,  

  2005.gada 30.marts, 19.lpp. 

  Studentu diskriminēšana augstākajā izglītībā // portāls “Delfi”, 2005.gada 

  28.februāris 

  Kur paslēpta labklājības atslēga // žurnāls “NedēĜa”, Nr.29, 2004.gada 

  15.jūlijs, 28.-30.lpp. (līdzaut.) 

  Studijas un Valsts dienests // laikraksts “Kursas laiks”, 2002.gada 

  8.augusts 

  Simtprocentīgas maksas studijas – drauds vai iespējas? // laikraksts 

  “Diena”, 2001.gada 14.novembris, 2.lpp. 

  Kā studēt strādājot? // laikraksts “Jaunā avīze”, 2001.gada  

  31.augusts, 4.lpp. 

  Vai studēt Rīgā? // laikraksts “Dzirkstele”, 2001.gada 28.augusts, 2.lpp. 

  Kā sabalansēt izglītības ieguvi ar profesionālo karjeru // laikraksts   

  “Neatkarīgā rīta avīze”, 2001.gada 31.jūlijs, 2.lpp. 

 

 Dalība projektos: 

 X 2007 -  pašlaik Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras stratēăijas izstrāde, 

   Eksperts-konsultants 

 VIII 2007 -  XII 2007 Latvijas Pārtikas inovatīvo tehnoloăiju kompetences centra 
stratēăijas 

   izstrāde, 

   Partnera pārstāvis, eksperts ekonomikā un biznesa vadībā 

 Projekta budžets 20 000 LVL 

 XII 2005 -  IX 2006 Ekonomikas ministrijas pētījums „Komercdarbības un 
pašnodarbinātības 

   uzsākšanas analīze”” id.Nr. EM 2005/28, 

   līdz VIII 2006 - Projekta administratīvais vadītājs,  



   no VIII 2006 - Projekta vadītājs 

 Projekta budžets 118 000 LVL 

 X 2005  -  VIII 2006 Liberālās domas popularizēšana. Grāmatas “Pasaules 
filosofiskā doma 

   labklājības formulas meklējumos” izdošana, 

   Projekta administratīvais vadītājs 

 Projekta budžets 12 550 LVL 

 V 2004  -  X 2004 Sadarbības modelis starp Rīgas domi un augstskolām / Phare 2002 

   Projekta partneris 

 Projekta budžets 43 500 LVL 

 V 2001 -  VIII 2002 Biznesa augstskolas Turība filiāĜu tīkla izveidošana, projekta 
vadītājs 

  Izveidotas piecas filiāles Bauskā, Jēkabpilī, Cēsīs, Liepājā, Talsos. 

 Projekta budžets 40 000 LVL 

 XI 2000 -  VI 2001 Biznesa augstskolas Turība Koledžas izveidošana, projekta 
vadītājs 

  Izveidota jauna struktūrvienība, izstrādātas, licencētas, ieviestas un 

  akreditētas 4 jaunas studiju programmas. 

 Projekta budžets 4 000 LVL 

 IX 1997 -  XII 1998  Kursu departamenta darbības paplašināšana, projekta vadītājs 

  Izstrādātas un ieviestas ap 50 jaunas īso un vidēji garo kursu 

  programmas, kā arī izveidota un noorganizēta semināru piedāvājuma 

  sistēma, trīskāršojot apgrozījumu. 

 Projekta budžets 950 000 LVL 

 

 Sabiedriskā darbība: 

 IX 2007   -  pašlaik BIAC Observer Izglītības politikas komitejas loceklis  

   (Latvijas Darba devēju konfederācijas deleăēts pārstāvis) 

 IX 2007   -  pašlaik BUSINESSEUROPE Izglītības politikas darba grupas loceklis  

   (Latvijas Darba devēju konfederācijas deleăēts pārstāvis) 

 IX 2006   -  pašlaik Fonds “Rīgas Biznesa universitāte”, izpilddirektors 

 IV 2006   -  pašlaik Latvijas Darba devēju konfederācija, 

   darba aizsardzības ekspertu grupas loceklis 

 I 2006    -  pašlaik Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Profesionālās izglītības 

 un arodizglītības komisijas priekšsēdētājs 

 VIII 2005  -  IX 2007 Vidzemes Biznesa atbalsta centrs, Valdes loceklis 

 VIII 2005  -  pašlaik Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, biedrs 

 VII 2003  -  XII 2003 Latvijas PilsoĦu forums, iniciatīvas grupas dalībnieks 

 V 2002   -  IX 2002 Latvijas Koledžu asociācija, dibinātājs 

 

 Kursi: Jaunākās tendences skolu pārvaldē. Lielbritānijas pieredze, 2006. 



  Berlitz English Lev.4, 2006. 

  Projektu vadība, 2005. 

  Strukturālo fondu finansēto projektu vadība, 2004. 

  Biznesa vērtēšana, uzĦēmums kā prece, 2000. 

  Organizācijas iekšējais audits, 1998. 

 

 Valodu prasme: latviešu – dzimtā 

    krievu – teicami 

    angĜu – vidēji 

 

 Datora lietošanas prasme: Teicami pārvaldu MS Office programmas Word un Excel,  

  Access, Powerpoint, Project, Visio 

 

 Citas prasmes un pieredze: Autovadītāja apliecība – B, C, E kategorijas no 1987.gada  

 

 

 

 Atsauksmes: Juris Birznieks, uzĦēmējs, mob.tel.: 29205949 

  Aldis Baumanis, Dr.Paed., asoc.prof., mob.tel.: 26171304 

 

 

Datums: 25.02.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 
PERSONAS DATI   

Māris KNOKS 

Personas kods: 200575-13105 

Dzīves vieta – Elizabetes iela 103-44, Rīgā 

Tel 29121308 

e-pasts: Maris.Knoks@gmail.com 

Latvijas Republikas pilsonis 

 

IZGLĪTĪBA 

 

1993. – 1998. Augstākā izglītība LU Juridiskajā fakultātē dienas nodaĜā. 

1982. – 1993. Vidējā vispārējā izglītība Rīgas 77.v-sk. 

 

DARBA PIEREDZE 

No 2007.g. februāra – strādāju valsts pārvaldes iestādēs kā eksperts valsts pārvaldes jautājumos 
(t.sk., piedalījos Valsts pārvaldes iekārtas likuma komentāru izstrādē E.Levita vadībā) 

2006.g. jūlijs - 2007.g. februāris - Rīgas domes priekšsēdētāja palīgs juridiskajos jautājumos. 

2001.g.maijs – 2006.g. jūlijs - Valsts civildienesta pārvaldes Civildienesta kontroles departamenta 
vadītājs. 

No 2001.gada - lektors Valsts administrācijas skolā mācību kursiem: 

- “IerēdĦu disciplinārā atbildība un disciplinārsodu piemērošana” 

- “Ievadkurss darbā valsts pārvaldē jaunajiem ierēdĦiem” 

1999.g. marts – 2001.g. maijs - Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka vietnieks. 

1998.g. decembris – 1999.g. marts - Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka v.i. 

1998.g. februāris – 1998.g. decembris - Valsts pārvaldes reformas biroja Juridiskās daĜas vadītājs. 

1997.g. februāris – 1998.g. februāris - Valsts civildienesta pārvaldes Juridiskā sektora vadītājs. 

1996.g. oktobris – 1997.g. februāris - Valsts civildienesta pārvaldes Juridiskā sektora vecākais 
referents. 

1996.g. jūnijs - -1996.g. oktobris - A/s Baltijas Starptautiskās Bankas Juridiskās daĜas jurists. 

1995.g. janvāris – 1996.g. jūnijs - Satiksmes ministrijas AutoceĜa departamenta jurists. 

 

Dalība Valsts civildienesta ierēdĦu disciplināratbildības likuma, Valsts civildienesta likuma, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma izstrādē, kā arī citu civildienesta jomu regulējošo normatīvo aktu 
izstrādē. 

Amata pienākumi Rīgas domē galvenokārt bija saistīti ar Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu 
juridisko ekspertīzi, kā arī ar atbildīgo darbinieku disciplināratbildības izvērtēšauā (gan 
būvniecības, gan pašvaldības darbības organizatoriskos jautājumos). 

Amata pienākumi Valsts civildienesta pārvaldē bija saistīti ar valsts pārvaldes iestāžu rīcības 
likumības izvērtēšanu, ierēdĦu saukšanu pie disciplinārās atbildības, disciplinārlietu izmeklēšanu, 



sodu piemērošanu, iestāžu rīcības un lēmumu tiesiskuma izvērtēšanu un prettiesisko lēmumu 
atcelšanu, kā arī ieteikumu sagatavošanu prettiesiskās rīcības novēršanai (t.sk., labas pārvaldības 
principa izpausmju konstatēšana un piemērošana), valsts interešu pārstāvēšana tiesvedības 
procesos. 

Amata pienākumi Valsts pārvaldes reformas birojā bija saistīti ar politikas izstrādi valsts pārvaldes 
jomā, koncepciju un normatīvo aktu projektu izstrādi, kā arī ar valsts pārvaldes institucionālās 
struktūras analīzi un pilnveidošanu. 

Amata pienākumi Satiksmes ministrijā bija saistīti ar normatīvo aktu projektu sagatavošanu 
autotransporta jomā. 

 

VALODU ZINĀŠANAS 

latviešu valoda – dzimtā valoda 

krievu valoda – labas 

vācu valoda – lasu un rakstu ar vārdnīcas palīdzību 

angĜu valoda – lasu un rakstu ar vārdnīcas palīdzību 

ATSAUKSMES: Māris Jaunozols, bijušais Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks (tālr. 
29133333); Baiba PirktiĦa, Rīgas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja (tālr.26569190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS NR.3 
 

Studiju kursu apraksti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRAT ĪVĀS TIESĪBAS UN ADMINISTRAT ĪVAIS  PROCESS 

 
Sagatavojis Dr.iur., profesors J.Načisčionis 

 

 

Kursa mērėis:    iepazīt administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību kategorijas un tiesību 
institūtus, to savstarpējo nosacītību un mijiedarbību; veidot demokrātiskus uzskatus un mūsdienu 
tiesisko apziĦu.                        

Kursa uzdevumi: iepazīstināt studējošos ar administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību 
administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību doktrīnām, principiem un tiesību aktiem, to 
nozīmi  valsts un individa rīcībā. Sekmēt studējošos izzināt administratīvās un administratīvi 
procesuālās tiesības, to iztulkošanu un praktisku realizāciju. 

 Studiju kursa uzdevuma sasniegšanai ir noteikti trīs apakšuzdevumi: 

 – izzināt administratīvo tiesību un administratīvā procesa būtību, mācības, doktrīnas par 
administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību pamatjēdzieniem, tiesību avotiem, kategorijām, 
institūtiem, tiesību sistēmu kopumā;  

 - izzināt un teorētiski apgūt administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību aktu sistēmu, apgūt 
iemaĦas un prasmes tiesību aktu tulkošanai un praktiskai realizācijai;  

-  izzināt un apgūt iemaĦas praktiskam pētnieciskam darbam un tiesību avotu realizācijai, 
izmantojot administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību metodes. Tas paaugstinās nākamā, 
profesionāli sagatavotā speciālista, vispārējo kultūras līmeni, dos pamatus patstāvīgam 
pētnieciskam darbam un tiesību realizācijai publiskā pārvaldē. 

Apjoms - Atbilst 5 kredītpunktiem (KP) jeb 200 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.      

Obligātās prasības - pieci kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens, kas tiek kārtots rakstveidā. 

 

Studiju kursa saturs 

 

1. temats. Ievads. Administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību ăenēze. 

Ievads. Administratīvo tiesību izcelsme un attīstība. Administratīvi procesuālo tiesību izcelsme un 
attīstība. Administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību attīstība, Latvijas Republikai,Ħemot 
dalību Eiropas Savienībā.  

2. temats. Administratīvās tiesības – publisko tiesību nozare. 

   Tiesību iedalījums: privātās un publiskās tiesības ( interese, intereses tiesiskais regulējums). 
Doktrīnas par tiesību iedalījumu. 

Administratīvās un administratīvi procesuālās tiesības – patstāvīga publisko tiesību nozare. 

Administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību sistēma. Administratīvo un administratīvi 
procesuālo tiesību avotu sistēma, tās saikne ar administratīvo tiesību zinātni. 

Administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību saikne ar citām tiesību nozarēm. 

3. temats. Administratīvās un administratīvi procesuālās tiesiskās attiecības. 



Administratīvās un administratīvi procesuālās tiesiskas attiecības. Administratīvās un administratīvi 
procesuālās tiesiskas attiecības statikā, dinamikā. 

Administratīvās un administratīvi procesuālās tiesiskas attiecības  struktūra (elementi). 

4. temats.  Administratīvo tiesību priekšmets. Funkcijas. Regulēšanas metodes.  

Administratīvo un administratīvi procesuālo tiesību regulējamās sabiedriskās attiecības.  

5. temats. Administratīvo tiesību un administratīvā procesa principi. 

Principi administratīvās un administratīvi procesuālās tiesībās. Vispārējie principi. Vispārīgie 
principi. Principu piemērošana. 

6. temats. Publiskās pārvaldes sistēma.  

Tiešās pārvaldes un pastarpinātās  pārvaldes iestādes. Publisko tiesību autonomais subjekts. 
Pārvaldes iestādes jēdziens. Pārvaldes iestādes kompetence. Valsts civildienests.    

7. temats. Administratīvais akts.  

Administratīvā akta jēdziens, sastāvdaĜas, forma. Administratīvā akta nošėiršana no valsts pārvaldes 
aktiem (lēmumiem). Administratīvā akta spēkā esamība. 

8. temats. Administratīvā akta apstrīdēšana. 

9. temats. Administratīvā akta pārsūdzēšana.  

10. temats. Atlīdzinājums. 

11. temats. Izpilde administratīvā procesā.  

Administratīvā akta brīvprātīgā izpilde. Administratīvā akta piespiedu izpilde izpilde.  

Semināri 

1. Principi. 

Principi administratīvās un administratīvi procesuālās tiesībās. Vispārējie principi. Vispārīgie 
principi.Principu piemērošana. 

2. Tiesiskās attiecības. 

Administratīvās un administratīvi procesuālās tiesiskas attiecības. Administratīvās un administratīvi 
procesuālās tiesiskas attiecības statikā, dinamikā. 

Administratīvās un administratīvi procesuālās tiesiskas attiecības  struktūra (elementi). 

3. Valsts pārvalde. 

Valsts pārvaldes organizācija un tās tiesiskais regulējums. 

Publiskā pārvalde.Valsts pārvaldes institucionālā un    

funkcionālā sistēmas. 

4. Kompetence. 

Kompetences jēdziens.Publiskās  pārvaldes iestāžu kompetence. 

5. Administratīvais akts. 

Administratīvais akts, tā izpratne, pazīmes. 

Administratīvā akta izdošana, apstrīdēšana, pārsūdzēšana, izpilde. 

6. Atlīdzinājums. 

Atl īdzinājuma pamatojums un aprēėināšana. 

Atl īdzinājuma kārtība. 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Papildinātais izdevums.Latvijas Vēstnesis.2003. 



2. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības (ceturtais pārstrādātais izdevums). Vācijas 
Administratīvā procesa likums. R. Tiesu namu aăentūra. 2002.  

3. Stucka A. Administratīvās tiesības. R. Juridiskā koledža.2006.,210 lpp.Briede J. Administratīvais 
akts. R. Latvijas Vēstnesis.2003. 

4. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R., Tiesu namu   aăentūra. 2002.  

5. “Administration and You” A Handbook. ( Principles of Administrative Law Concerning the 
Relations Between Administrative Authorities and Private Persons).Council of Europe. Strasbourg. 
1996. 

Tiesību akti 

1. Latvijas Republikas Satversme.//Latvijas Vēstnesis.01.07.1993.Nr.43.  

2. Valsts pārvaldes iekārtas likums.//Latvijas Vēstnesis.21.06.2002.Nr.94. 

3. Administratīvā procesa likums.// Latvijas Vēstnesis.14.11.2001. Nr.164. Sk. arī: Latvijas 
Vēstnesis 23.01.2004. Nr.12. 

4. Likums par pašvaldībām.//Latvijas vēstnesis.24.05.1994. Nr.61. 

5. Publisko aăentūru likums//Latvijas Vēstnesis.11.04.2001.Nr.58. 

Studiju kursā docētājs rekomendē jaunāko literatūru un tiesību aktus. 

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS PUBLISKĀ PĀRVALDE 
Izstrādāja Dr.hist., asoc. profesors Valdis  Blūzma 

 

Mērėis-  aplūkot Eiropas Savienības un Eiropas Kopienas institucionālo organizāciju un darbības 
pamatprincipus,  normatīvo aktu pieĦemšanas kārtību Eiropas Savienībā, ES publiskās pārvaldes 
iestāžu mijiedarbību ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm, izprast ES kontroles mehānismus pār 
publiskās pārvaldes iestāžu darbību un to atbildību tiesību pārkāpumu un sliktas administrēšanas 
gadījumā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas - Tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības, Eiropas tiesības. 

Uzdevumi - Studentiem ir jāiepazīstas ar Eiropas Savienības publiskās pārvaldes būtību, 
pamatprincipiem un specifiku, jāprot raksturot ES publiskās pārvaldes institūciju sadarbību ar 
dalībvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, pievēršot uzmanību Latvijas publiskās pārvaldes 
institūcijām, jāizprot ES kontroles mehānisma darbība publiskās pārvaldes jomā, jāizskaidro ES 
publiskās pārvaldes iestāžu un to darbinieku atbildības tiesiskos pamatus.  

Obligātās prasības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms- atbilst 3 kredītpunktiem(KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

 

Studiju kursa saturs 

 

Publiskās pārvaldes jēdziens un tās funkcionēšanas pamatprincipi un īpatnības Eiropas Savienībā. 

Eiropas Savienības institucionālā sistēma. 

Eiropas Parlamenta veidošanas kārtība, pilnvaras un darbības procedūras. 

Eiropas Savienības Padomes statuss, pilnvaras un lēmumu pieĦemšanas kārtība. 



Eiropas Komisijas veidošanas kārtība, funkcijas un darba organizācija. 

Eiropas Savienības civildienests, tiesiskais statuss un darba organizācija. 

Normatīvo aktu pieĦemšanas kārtība Eiropas Savienībā. 

Eiropas Savienības un ES dalībvalstu publiskās pārvaldes iestāžu sadarbība. 

ES tiesu iestāžu loma publiskās pārvaldes iestāžu sistēmā. 

Kontroles mehānisms un piespiedu pasākumi efektīvas un tiesiskas publiskās pārvaldes 
nodrošināšanai. 

ES un tās kalpotāju tiesiskā atbildība. 

ES publiskās pārvaldes institūciju reforma. 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

 

Blūzma V., Buka A., Deksnis E. B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas tiesības. Rīga: 
Juridiskā koledža, 2004. – 388 lpp. 

Eiropas Parlaments. Luksemburga: EK Oficiālo publikāciju birojs, 2004. – 42 lpp. 

Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā// Aut. kol. Ivo Alehno zin. red. Rīga: Latvijas 
Vēstneša bibliotēka, 2003. – 392 lpp. 

Kā darbojas Eiropas Savienība. Luksemburga: EK Oficiālo publikāciju birojs, 2004. – 46 lpp. 

Raihs N. Sadarbībā ar Godaru K. un VasiĜjevu K. Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Kopienas 
tiesību mērėi, principi un metodes. R.: TNA, 2004. – 412 lpp. 

Deards E., Hargreaves S. European Union Law. Textbook. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
– 360 p. 

Douglas – Scott S., Constitutional Law of the European Union. Harlow, London etc.: Longman, 
2002. – 553 p. 

Fairhurst J., Vincenzi C. Law of the European Community. Harlow, London etc.: Pearson 
Education Limited, 2003. – 527 p. 

Горнич Г., Витвицкая О. Право Европейского Союза. Москва и др.:  Питер, 2005. -  254 с.  

Дейвис К. Право Европейского Союза. Киев: Знання, 2005. – 406 с.  

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 
человека// Под ред. проф. Л. М. Энтина. 2-е изд. Москва: Норма, 2005. – 939 с. 

Конституция Европейского Союза. Договор устанавливающий Конституцию для Европы с 
комментарием. Москва: ИНФРА – М, 2005. 

Мухаева Н.О. Право Европейского Союза. Москва: Юнити, 2006. – 159 с.  

 

PAŠVALDĪBU TIESĪBAS 

Izstrādāja M.iur., lektors Artis Stucka 

 

Mērėis – iepazīstināt studiju kursa klausītājus ar pašvaldību vietu un lomu publiskās pārvaldes 
sistēmā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas – administratīvās tiesības un administratīvais process, publiskā 
pārvalde, konstitucionālās tiesības. 

Uzdevumi- Noskaidrot pašvaldības institūta saturu. Izzināt pašvaldības kā atvasinātās valsts 
pārvaldes subjekta īpatnības. Izpētīt pašvaldību vēlēšanu institūtu un pašvaldības deputāta statusu. 



Iepazīties ar pašvaldību darba organizācijas jautājumiem. Iegūt zināšanas par pašvaldību lēmumu 
veidiem un ar to pieĦemšanas procedūru. Iepazīties ar administratīvi teritoriālās reformas 
problēmām.  

Obligātās prasības – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – 3 kredītpunkti jeb 120 akadēmiskās stundas, ko veido kontaktstundas (studiju plānā 
noteiktais skaits) un studentu patstāvīgais darbs. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu kopējā skaita ir 
praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

 

Studiju kursa saturs 

 

Ievads studiju kursā.  

Pašvaldību jēdziens un pazīmes. Pašvaldību doktrīnas. Valsts administratīvi teritoriālais iedalījums. 

Pašvaldību vieta un loma publiskās pārvaldes sistēmā.  

Pašvaldību vēlēšanu tiesību institūts. 

Pašvaldības deputāta tiesības, pienākumi un atbildība. 

Pašvaldību kompetence. 

Pašvaldības darba organizācija. Rīgas pašvaldības darba organizācijas īpatnības.  

Pašvaldību lēmumu veidi un ar to pieĦemšanu procedūra. 

Pašvaldības saistošie noteikumi.  

Administratīvais process pašvaldībā.  

Pašvaldību darbības pārraudzības sistēma Latvijas Republikā. Reăionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas darbības raksturojums. 

Latvijas Pašvaldību savienības darbības raksturojums un nozīme. 

Rajona pašvaldības darbības īpatnības. 

Pašvaldību finanšu sistēmas raksturojums.  

Pašvaldību reformu raksturojums. 

 

Izmantojamo avotu saraksts 

 

Monogrāfijas 

 

Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga, LU, 1938. 

Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta. Rīga, 1938.  

Načisčionis J. Administratīvās tiesības, Rīga, “P&K”, 2002. 

Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs (Ārvalstu 
pašvaldību tiesības). 1.daĜa. Rīga: P&K, 2004.  

Rags Z. Pašvaldību tiesības, Rīga, “P&K”, 2002.  

Stucka A.Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2006. 

Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais 
apgāds, 2005.  



Ziemele I., Šīrone I., Naglis A. Kas jāzina pārvaldes darbiniekam tiesiskā valstī. Rīga: SIA 
"N.I.M.S", 2000. 

Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А. Н. Козырина и М. А. 
Штатиной. – М.: Спарк, 2003. 

David R. Morgan and Robert E. England Managing urban America. Chatman House Publishers, 
Inc., Chatham, New Jersey, 1996. 

Virginia Gray, Peter Eisinger. American States and Cities. New York, HarperCollins Publishers, 
1991. 

 

Normatīvie akti 

 

Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. 1.jūlijs, nr.43. 

Valsts pārvaldes iekārtas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 21.jūnijs, nr.94. 

Administratīvā procesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001. 14.novembris, nr.164. 

Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu: LR likums. Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru kabineta ZiĦotājs,1996., nr.7 – 170. 

Par pašvaldībām: LR likums. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ZiĦotājs, 1994, 
nr.11 – 231. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss: LR likums. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
kabineta ZiĦotājs, 1984, Nr.51. 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kartība valsts un pašvaldību institūcijās: LR 
likums. Latvijas Vēstnesis, 1994, Nr.130. 

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā: LR likums. Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru kabineta ZiĦotājs, 2002. 13.jūnijs, Nr.11. 

Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums: Ministru kabineta noteikumi Nr.56. 
Latvijas Vēstnesis, 2003., Nr.21. 

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.54., Latvijas 
Vēstnesis, 1996, Nr.74. 

 

ORGANIZĀCIJU  TEORIJA 
Izstrādāja Mag.oec. Ieva Kalve 

 

Kursa mērėis - padziĜināt studentu zināšanas organizāciju teorijas jomā – gan par vēsturisko, gan 
mūsdienīgo, veidot prasmes iegūtās zināšanas pielietot praksē.  

Nepieciešamās priekšzināšanas - nav. 

Uzdevumi - 1) iepazīstināt studentus ar stratēăiskās vadības būtību un nepieciešamību, 2) dot 
iespēju iepazīt un apgūt stratēăiskās vadības metodes, 3) palīdzēt izprast mainību, ieraudzīt izmaiĦu 
vai pārmaiĦu nepieciešamību, organizēt un vadīt tās, 4) iepazīties ar prognozēšanas teorijas 
pamatiem, tirgus darbības prognozēšanas modeĜiem un to aprēėinu metodēm, 5) iepazīstināt ar 
nepieciešamās statistiskās informācijas ieguves un apkopošanas pamatprincipiem, 6) dot iespēju 
iegūt iemaĦas ekonomiskas dabas procesu prognozēšanā. 

Obligātās prasības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms - atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 



Noslēguma pārbaudījums – rakstveida eksāmens. 

 

Studiju kursa saturs 

 

Organizāciju teorija - būtība 

Organizāciju teorijas studiju nepieciešamība 

Organizāciju teorijas izcelsme un attīstība – īss pārskats 

Organizāciju teorijas pamatkoncepti un virzieni 

Organizācija un vide 

Organizāciju sociālā struktūra 

Organizācija un tehnoloăijas 

Organizāciju kultūra 

Organizāciju struktūra  

Vara, kontrole un konflikti organizācijā  

Organizāciju teorijas jaunie virzieni 

Organizāciju teorija praktiska izmantošana 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

 

Bedeian Arthur G. Organizations: Theory and Analysis : Text and cases / Arthur G. Bedeian. - 2nd 
ed. - Chicago : The Dryden Press, 1984. -  513 p. ISBN 0-03-062617-X 

Bridges Francis J. Critical Incidents in Organizational Behavior and Administration : With Selected 
Readings / Francis J.Bridges, James E. Chapman. - Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall, Inc., 
1977. - 282 p. ISBN 0-13-193896-7 

Carnall Colin A. Managing Change in Organizations / Colin A. Carnall. - 4th ed. - London : 
Prentice Hall, 2003. - 337 p. ISBN 0273657356 

Daft Richard L. Organization theory and design / Richard L.Daft. - 8th edition: international student 
edition. - [USA] : Thomson South-Western, 2004. - 624 p. :ISBN 0324282788 

Dessler Gary. Organization and Management : a Contingency Approach / Gary Dessler. - 
Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall, Inc., 1976. - 433 p. : ISBN 0-13-641225-4 

Forands Ilgvars. Biznesa vadības tehnoloăijas [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2004]. - 330, [3] 
lpp.   ISBN 9984955826 

Garleja Rasma. Darbs, organizācija un psiholoăija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2003. - 200 
lpp. : ISBN 9984154882 

Handbook of organizational change and innovation / edited by Marshall Scott Poole, Andrew H. 
Van de Ven. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - 429 p. ISBN 0195135008 

Hatch Mary Jo. Organization theory : modern, symbolic, and posmodern perspectives / Mary Jo 
Hatch. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - xxviii, 387 p. : ill., tab. - Includes refernces and 
index.  ISBN 0918774907 

Kalve Ieva. Apseglot pārmaiĦu vējus. Stratēăiskā un pārmaiĦu vadība / Ieva Kalve. - Rīga : Biznesa 
augstskola "Turība", 2005. - 295 lpp.  (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 45).  ISBN 9984-766-60-8 

Kearney Richard C, Berman Evan M. (editors). Public Sector Performance: Management, 
Motivation, and Measurements. Boulder: Westview Press 



Leadership and power : identity processes in groups and organizations / ed. by Daan van 
Knippenberg and Michael A. Hogg. - London ; Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2003. - 
263 p. : ISBN 0761947026; ISBN 0761947035 

Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē : rokasgrāmata nevalstiskajām organizācijām un apĦēmīgiem 
indivīdiem / Sandra KĜaviĦa, Ilze Greiškalna. - Rīga : Valsts kanceleja, 2006. - 128 lpp 

Murray Elspeth J. Fast forward : organizational change in 100 days / Elspeth J. Murray, Peter R. 
Richardson. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - 268 p. ISBN 0195153111 

Nooteboom Bart. Learning and innovation in organizations and economies / Bart Nooteboom. - 
Oxford : Oxford University Press, 2000. - 343 p. - ISBN 0199241007 

ReĦăe Viesturs. Organizāciju psiholoăija. - Rīga : Kamene, 2002. - 2003. - 2004. - 128 lpp. -
 ISBN 9984636267 

Shafritz Jay M, Hyde Albert C. Classics of Public Administration, 2nd ed., Chicago: Dorsey Press 

Simon Herbert A. Administrative Behavior – A Study of Decision-Making Processes in 
Administrative Organizations. 4th ed. The Free Press. 1997. ISBN 0-684-83582-7 

Starlings Grovers. Valsts sektora pārvalde - Rīga : Valsts administrācijas skola : N.I.M.S., 1999. - 
616 lpp. ISBN 9984934616 

Thompson Paul, McHugh David, Work Organisations – 3rd ed. – New York: Palgrave, ISBN 0-
333-9809095-9 

Tsuokas Haridimos, Knudsen Christina. The Oxford Handbook of Organization Theory – Oxford, 
Oxford University Press, 2005. – 666 p. ISBN-10: 0-19-927525-4 

Volkova Tatjana. Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos / Tatjana Volkova, Gita VērdiĦa, 
Jānis Pildavs. - Rīga : Banku augstskola, 2001. - 112 lpp. - ISBN 9984653404 

Холл Ричард Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Ричард Х. Холл ; пер. с 
англ. Е. Нестерова, Т. Принцева ; под общ. ред. И.В. Андреевой. - Санкт-Петербург...[и др.] : 
Питер, 2001. - 509 с.  (Теория и практика менеджмента). - Ориг. изд.: Organizations / Richard 
H. Hall, 1999. - ISBN 5272002342 

 

IEVADS STATISTIK Ā 
Izstrādāja mag.oec. lektore Inta Slavinska,  

 

Mērėis – veidot statistikas ekonomikas jēdzienu sistēmu un dot zināšanas par statistikas 
ekonomikas likumsakarībām un to pielietošanu uzĦēmuma vadīšanā un plānošanā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas – Mikroekonomika, Finansu matemātika un UzĦēmējdarbība 

Uzdevumi – iepazīstināt studentus ar statistikas izlasi, veidiem un paĦēmieniem, kā arī iemaĦām 
statistikas secinājumu veidošanā, dot pamatjēdzienus par dinamikas rindām, izlases metodēm, 
iepazīstināt studentus ar kvantitatīvo mērījumu savstarpējo sakarību statistiskās analīzes paĦēmie-
niem, dot iemaĦas uzĦēmējdarbības prognozēšanas paĦēmienos, statistisko metožu pielietojumam 
tirgus izpētes datu statiskajā analīzē un ražošanas procesu vadīšanā. Dot studentiem prasmi 
izmantot datortehnoloăijas statistisko datu apstrādē. 

Obligātās prasības – trīs kārtējie pārbaudījumi, no kuriem viens ir par teorētiskajiem jautājumiem, 
bet divi – konkrētu uzdevumu risinājumi, izmantojot datortehnoloăijas.  

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – rakstisks eksāmens – konkrētu uzdevumu risināšana ar teorētisku 
skaidrojumu. 



Studiju kursa saturs 

Statistika, tās galvenās funkcijas un darba organizācija Latvijā. 

Statistiskie dati, to veidi un attēlošanas metodes. 

Statistisko vidējo lielumu veidi, to ekonomiskā interpretācija. 

Kvantitatīvo datu variācijas rādītāju analīzes skaitliskās metodes, to nozīme biznesa vadībā. 

Kvantitatīvo mērījumu savstarpējo sakarību statistiskās analīzes paĦēmieni. 

Izlases metode, tās izmantošana pētījumos. 

Indeksi un to analīze. 

Dinamikas rindas. 

UzĦēmējdarbības prognozēšanas paĦēmieni, statistisko metožu pielietojums tirgus izpētes datu 
statiskajā analīzē un ražošanas procesu vadīšanā. 

Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Goša Zigrīda. Statistika : mācību grāmata / Zigrīda Goša ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. – 344,[2] lpp. : tab. – Bibliogr.: [345.] lpp. 
(ABO–10, LAS–3, MĀC–88). 

Statistika : mācību grāmata / Zigrīda Goša; Latvijas Universitāte. –Rīga : Latvijas Universitāte, 
2003. –334.lpp. ISBN 9984-661-51-2  

2. Goša Zigrīda. Indeksi un dinamikas rindas. Rīga, 1999. 

3. O. KrastiĦš. Statistika un ekonometrija. Rīga, Latvijas Statistika, 1998. 

4. James T. McClave and P.George Benson. Statistics for business and aconomics. USA, 1998.  

5. A. Wallgren, B. Wallgren, R. Persson, U. Jorner, J. A. Haaland. Graphing statistics and data. 
Sweden, 1996. 

6.  Статистика : учебник / И.И. Елисеевой, И.И. Егорова, С.В. Курышева и др.; под.ред. И.И. 
Елисеевойю –Москва :Проспект, 2003. –443, : таб. ISBN 5-9803203-7-9 

 

PROJEKTU VAD ĪBA 
Izstrādāja Mag.paed. Valdis Rocēns 

 

 

Kursa mērėis - sniegt zināšanas par efektīvas projektu vadības principiem un metodēm un dot 
iespēju iegūt prasmes un iemaĦas zināšanu izmantošanai praksē. 

Uzdevumi - 1) iepazīstināt studentus ar projektu vadības būtību un nepieciešamību, 2) palīdzēt 
izprast projektorientētas vadības pamatus, projekta izstrādes, realizācijas un analīzes metodiku, 
3) dot iespēju iepazīt un apgūt efektīvas metodes projektu plānošanā, organizēšanā, kontrolē un 
novērtēšanā, 4) iepazīstināt ar projekta rezultātu prognozēšanas metodēm, 5) iepazīstināt ar 
statistiskās informācijas lomu projektu vadībā un dot iespēju apgūt statistisko datu ieguves un 
apstrādes principus un metodes, 6) palīdzēt apgūt projektu vadībā un prognozēšanā izmantojamos 
IKT instrumentus. 

Nepieciešamās priekšzināšanas - nav. 

Obligātās prasības - trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms - atbilst 5 kredītpunktiem (KP) jeb 200 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – rakstveida eksāmens. 



 

Studiju kursa saturs 

 

Projektorientēta vadība 

Projekta dzīves cikls un projekta fāzes 

Problēmu analīze, mērėu noteikšana un to sasniegšanas variantu vērtēšana 

Projekta rezultātu prognozēšana un lēmuma pieĦemšana 

Statistiskās informācijas ieguve un izvērtēšana 

Prognozēšanas metodes un modeĜi 

Galvenās tendences noteikšana vienfaktora regresijas modelī 

Sezonalitātes un citu periodisku faktoru ietekmes iekĜaušana prognozē 

Projekta uzdevums 

Projektā iesaistītās institūcijas 

Projekta organizatoriskā forma 

Projektam nepieciešamie resursi 

Darba pakešu veidošana 

Projekta struktūra 

Projekta norises un termiĦi 

Projekta budžets 

Projekta prezentācija 

Projekta realizācija 

Projekta atskaite 

Projektu vērtēšana 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

 

Anteina Indra. Projektu vadīšana - uzĦēmējdarbības organizācijas forma. - Bibliogr.: 4 nos // 
Veterinārais Žurnāls. - (2000). - Nr.1, 43.-44.lpp. 

Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam / Irina Arhipova, Signe BāliĦa. – Rīga : 
Datorzinību Centrs 1.daĜa. – 1999. – 163,[1] lpp. : il. – Bibliogr.: 153. lpp. 

Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam / Irina Arhipova, Signe BāliĦa. – Rīga : 
Datorzinību Centrs 2.daĜa. – 2000. – 133 lpp. : il. – Bibliogr.: 123. lpp.  

Buiėis Māris. Finanšu matemātika : [mācību līdzeklis] / Māris Buiėis ; red. Inga ZariĦa ; māksl. 
Armīns OzoliĦš. - Rīga : Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 
2004 (Rīga : Elpa-2). - 123, [2] lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - (Biznesa izglītības bibliotēka). - 
Bibliogr.: [125.] lpp.  

Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu krājums / sast. Ivars BērziĦš, Klauss 
Pēters Nēbels ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2006. - 238, [1] lpp 

Fjodorova S. Projektu vadība : Lekciju konspekts / S.Fjodorova, I.Jevinga. - Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 1998. - 58 lpp.  

Fjodorova Svetlana. Inovāciju projektu ekonomiskā vērtēšana : lekciju konspekts / Svetlana 
Fjodorova, Irina Jevinga. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2000. - 63 lpp. - Literatūra: 62.lpp.(9 
nos.).  



Forands Ilgvars. Biznesa vadības tehnoloăijas [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2004]. - 330, [3] 
lpp. 

Frolova Ludmila. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana : teorija un prakse / L.Frolova. – 
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 1999. – 304 lpp. – (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 10). – Bibliogr. 
nod. beigās.  

Geipele Inese. Projektu vadīšana : studijām un biznesam / Inese Geipele, Tatjana Tambovceva. - 
[Rīga] : Valters un Rapa, 2004. - 187, [3] lpp. : il., tab. - Bibligrāfija: 174.-[177.] lpp. - Pievienoti 
pielikumi.  

Goša Zigrīda. Statistika / Zigrīda Goša. – Rīga: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības 
fakultāte, 2001.- 345 lpp.  

Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas : (NCB) / Ž.Ilmete. - Rīga : 
Latvijas Nacionālā Projektu vadīšanas asociācija, 2004. - 75 lp. : tab. 

Jansons Vladimirs. Ekonomiskā prognozēšana : laboratorijas darbi (piemēros) : māc. līdz. / 
Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2002. - 79 lpp. - 
Bibliogr. saraksts: 79.lpp. (4 nos.).  

Jansons Vladimirs. Ekonomiskā prognozēšana : (piemēros) : mācību līdzeklis / Vladimirs Jansons, 
Konstantins Kozlovskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ražošanas un uzĦēmējdarbības ekonomikas 
katedra.  2.d. Eksponenciālās izlīdzināšanas metodes, laikrindas dekompozīcijas metodes un 
prognozēšana programmās MS EXCEL un EViews. - Rīga : RTU, 2004 (Rīga : RTU). - 223 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 223.lpp. 

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

Kašs Ilmārs. Kopīgi īstenojamo projektu realizācija = Implementation of Joint Implementation 
Projects / Ilmārs Kašs : rokasgrāmata. - [Rīga] : ANO Attīstības programma, 2003. - 32 lpp. - 
Lietoto terminu un saīsin. skaidrojums: 13.-14.lpp. - Inf. avoti: 15.lpp. - Abpusēji lasāms izd. - 
Teksts latv. un angĜu val. 

Kopīgi īstenojamo projektu stratēăija (2003.-2012.gadam) = Joint Implementation Strategy (2003-
2012). - [Rīga : Vides projekti, 2003]. - 32 lpp. - Teksts latviešu un angĜu val.  

Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums / V.Kozlovs. - Rīga : Latvijas Hipotēku 
un zemes banka, 2005. - 140 lpp. : tab. - Literatūra: 131.lpp.  

Linde Ivars. Projektu sagatavošana un vadīšana : tālmācības studiju kurss / kursa vad. un teksta aut. 
Ivars Linde. - [Rīga : Biznesa vadības koledža, 2004]. - 245 lpp. - Bibliogrāfija nodaĜu beigās.  

Litke Hanss D. Projektu vadība : rokasgrāmata / Hanss D. Litke, Ilonka Kunova ; no vācu val. tulk. 
Ineta Dubava. - Rīga : De-Novo, 2003. - 128 lpp. 

 

 

PUBLISKĀS FINANSES 

 
Izstrādāja Mag.oec. Anna Medne 

Mērėis - iepazīties ar Latvijā un ES funkcionējošo finansu sistēmu. 

Nepieciešamās  priekšzināšanas  -   Makroekonomika,    Makroekonomika,   Valsts    un 

civiltiesības. 

Uzdevumi - 1) apgūt zināšanas par valsts finansu sistēmu, funkcijām un finansu tirgus 

dalībniekiem; 2) noskaidrot centrālās bankas uzdevumus un funkcijas; 3) iepazīties ar valsts un 
pašvaldību budžeta sistēmu; 4) iegūt zināšanas par valsts investīciju politiku, 5) Noskaidrot ES 
budžeta veidošanas principus un tā  ietekmi uz dalībvalstu ekonomiku. 



Obligātās prasības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms - atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Nobeiguma pārbaudījums – eksāmens 

 

Studiju kursa saturs 

1.Finansu jēdziens un būtība. 

2. Valsts un pašvaldību budžets. 

3. Centrālās bankas loma valsts finansu sistēmā. 

4.Valsts investīciju politika. 

5. ES budžets, tā veidošanas principi un ietekme uz dalībvalstu ekonomiku. 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

 

1. LR likums „Par valsts budžetu 2006. gadam” Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta 
ZiĦotājs 2005. Nr.12 

2. Krogzeme H. Finansu sistēma un uzĦēmuma finansu saimniecība : (lekciju konspekts) / 

H. Krogzeme.   -   Rīga   :   Rīgas   Tehniskā   Universitāte   :   UzĦēmējdarbības   vadīšanas 

prof institūts, 1996. - 60 Ipp. - (UzĦēmējdarbības finanses un kredīts). - Bibliogr. saraksts: 

60. Ipp. (ABO-1). 

3. Hazans Mihails. Kā aug nauda : Ievads finansu matemātikā / Mihails Hazans, Signe Balina. - 

Rīga : [b. izd.], 1994. - 156 Ipp. : ii., tab., graf. - Bibliogr.: 146. Ipp. (8 nos.). -Alf. rād.: 155.- 156. 
Ipp. (ABO-10; MĀC-13). 

4. Irvins Deivids. Finansu kontrole / tulk. SIA VTF. - Rīga : VTF, 1994. - 192 Ipp. -
(UzĦēmējdarbības bibliotēka mazajā biznesā). - Oriă. nos.: Financial Control. (LAS-3). 

5. Bikse V. Tirgus ekonomikas pamati:II daĜa.-Rīga: Valsts administrācijas skola.1996. 

6. Eiropa no A līdz Z. V. Veidenfelds, V. Veselis., Rīga, Alberts XII 2000. 

7. Padomes regula Nr. 1605/2002 „par finanšu regulu, ko piemēro Eiropas kopienu kopbudžetam” 

8. Konsolidēts Eiropas kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums. Rīga TTC, 2001. 

9. Padomes lēmums Nr. 2000/579 „Par kopienu pašu resursu sistēmu”. 

 

 

ĒTIKA PUBLISKAJ Ā PĀRVALD Ē 
Sastādīja Dr. Nijole Vasiljeviene 

 

Kurss veidots balstoties uz ētikas integrēšanas metodēm: teorētisko sasniegumu kombinēšana ar to 
piemērošanas praksi publiskajā pārvaldē. 

Mērėis – nodrošināt zināšanas par profesionālās ētikas attīstību, iedrošināt studentus vērtēt un 
formulēt savas ētikas vērtības, palīdzēt viĦiem skaidrāk un sistemātiskāk domāt morāles problēmām 
darbavietās, veicināt neatkarīgu domāšanu, pastiprināt studentu zināšanas par ētikas jautājumiem 
publiskajā pārvaldē, nodrošināt zināšanas profesionālās prakses uzlabošanai, izmantojot ētikas 
instrumentus, un attīstīt studentu prasmes ētiskas organizācijas kultūras veidošanai.  



Uzdevumi – mācīt atšėirt publiskā sektora un privātā sektora organizācijas vadīšanu; sagatavot 
studentus nākotnes publiskajai līdervadībai un atbildībai, pilnveidot studentu morāles problēmu 
izjūtu organizācijās, sociālās kultūras jautājumos, attīstīt viĦu lēmumu pieĦemšanas prasmes, mācīt 
, kā humanizēt/optimizēt darba vietu un pievienot vērtību publisko organizāciju interešu grupām.  

Obligātās prasības- viens kārtējais pārbaudījums, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks un 
vienas situācijas analīze (eseja,  kursa darba). 

Studiju kursa apjoms atbilst 12 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas (skaits noteikts 
studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas.  

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

 

Saturs 

 

Ievads kursā. Ievads publiskās pārvaldes ētikā. Individuālā un sociālā ētika. Ētika kā vadības 
zinātne. 

Jauns profesionālisms un ētika. Ētikas institucionalizācija mikro, mezo un makro līmeĦos.  

Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē. Sabiedriskās attiecības: būt vai meklēt? Masu mediju 
loma un sabiedrisko attiecību profesija.  

Noteiktas kultūras, vērtības un vadība. Starpkultūru / Starptautiskā vadība un ētika.  

Ētiskā līdervadība. Statusa autoritāte pret sasniegumu autoritāti. Sabiedriskās politikas konteksts.  

Ētisku lēmumu pieĦemšana. Piedalīšanās sistēma lēmumu pieĦemšanā, pārrunu ētika un efektīvas 
komandas darbs.  

Ētiskas dilemmas un testi. Kā tradicionālās ētikas teorijas var palīdzēt publisko iestāžu vadībā?  

Interešu konflikts. Instrumenti un mehānismi publisko un privāto interešu attiecību  veidošanai.  

Vērtību vadība. Taisnīgums un atbilstība. Organizētā atbildība publiskajā pārvaldē.  

Ētikas infrastruktūra: uzvedības kodekss, ētikas komisija, ētikas apmācība, apaĜais galds, ētikas 
“karstā līnija”, sociālais audits, ziĦošana.  

Funkcionāla ētikas kodeksa izveide – organizācijas kultūras veidošana. Ētikas un funkcionalitātes 
vadība.  

Dalība ES un jauni izaicinājumi ētikas jautājumos jaunajām dalībvalstīm. Ētisko normu ( ES 
standarts) pieĦemšana un izpilde sabiedriskajā dzīvē un valsts pārvaldē 

 

Literat ūras saraksts 

Obligātā literatūra: 

El-Ayouty Y., Ford K. J., Davies M. (Ed). Government Ethics and Law Enforcement: towards 
global guidelines. London: Praeger, 2000. 

Lawton A. Ethical Management for the public services. Buckingham: Open University Press, 1998. 

Lawton A. Ethics and management  // Rose, A. and Lawton, A. (Eds.). Public services management. 
Prentice Hall, 1999, pp.313-327. 

Ласмане С., Милтс А., Рубенис А. Этика (Вопросы, решения, выводы). – Рига: «Звайгзне». 
1994. 

 LeMay M.C. Public administration: clashing Values in the Administration of Public 
Policy.Thomson Learning, Wadsworth, 2002. 

Kurzman P.A. Workplace ethics: issues for human service professionals.// Encyclopedia of Applied 
Ethics. Academic Press, 1998, Vol. 4.  



Rohr J.A. Public service, ethics & Constitutional Practice, University Press of Kansas, 1998. 

Rose, A. Responsive public services // Rose, A. and Lawton, A. (Eds.). Public services 
management. Prentice Hall, 1999, pp.313-327. 

Ulrich P., Sarasin Ch. (Eds.). Facing Public Interest. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 
1995. 

Worthley, J.A., Organizational Ethics in the Compliance Context, Health Administration Press, 
Chicago, Illinois, 1999. 

 

 

SABIEDRISKĀS ATTIEC ĪBAS PUBLISKAJĀ PĀRVALD Ē 
Izstrādāja mag.hist., mag.soc., docents Andris Pētersons  

 

Mērėis – izprast sabiedrisko attiecību būtību, vietu un lomu publiskās pārvaldes institūcijās, apgūt 
sabiedrisko attiecību instrumentus, lai nodrošinātu atklātības principu publiskajā pārvaldē un 
panāktu sabiedrības iesaistīšanos publiskajā pārvaldē.  

Nepieciešamās priekšzināšanas – priekšzināšanas publiskajā pārvadē, projektu un organizācijas 
vadībā. 

Uzdevumi – 1) izprast sabiedrisko attiecību būtību 2) apgūt sabiedrisko attiecību darba principus un 
metodes 3) apgūt principus un metodes informācijas pieejamības un saiknes ar sabiedrību 
nodrošināšanai 4 ) apgūt sabiedrības viedokĜa veidošanas principus un metodes. 

Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kura formu un veidu nosaka mācībspēks 

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktam (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. 1/3 akadēmisko stundu no kopējā 
stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums - eksāmens 

 

Studiju kursa saturs 

 

Sabiedrisko attiecību jēdziens un būtība. 

Atklātības principa īstenošana valsts pārvaldes iekšējā un ārējā komunikācijā. 

Interaktīvas organizācijas izveidošana ar sabiedrisko attiecību palīdzību. 

Sabiedrisko attiecību plānošana. 

Sabiedrisko attiecību kampaĦas. 

Kvalitāte sabiedriskajās attiecībās – ko un kā mērīt? 

Komunikācijas teorijas. 

Komunikācijas plānošana. 

Mediju plānošana. 

Notikumu mārketings. 

Lobēšana kā sabiedrisko attiecību instruments. 

Sociālā atbildība kā sabiedrisko attiecību instruments. 

Sabiedrības viedokĜa veidošana. 

Sabiedriskās attiecības politikā. 

Krīzes komunikācija. 



 

 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

Wilcox D.L., Cameron G.T. Public Relations: strategies and tactics, Pearson Education, 2006. 

Федотова Л. И., ПР и общественное мнение, Питер, 2003. 

Lerbinger O., Corporate Public Affairs, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006.  

Mc Quail D., Mc Quails Mass Communication Theory, Sage Publications, 2005. 

Grunig L., Grunig J. Dozier D., Excellent Public Relations and Effective Organization, Lawrence 
Erlbaum Associates Publishers. 

Jefkins F. Public Relations. The M&E Handbook series. London: Pitman Publishing, 1992. 

Katlips S.M.,  Senters A.H, Brums G.M. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots, 2002 

Veinberga S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse, Zvaigzne ABC. 

www.politika.lv 

www.lsaka.lv 

www.lasap.lv 

www.ipra.org 

 

 

KLIENTORIENT ĒTA ORGANIZ ĀCIJA  
Izstrādāja  mag. soc. sc.  lektore Guna LiepiĦa   

 

Mērėis –  pilnveidot izpratni par klientorientētas organizācijasvadības principiem konkurences un 
ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas – Psiholoăija, Menedžments, Vadības informatīvās sistēmas, 
Mārketings 

Uzdevumi – 1) gūt izpratni par klientorientētas vadības nozīmi un iespējām; 2) prast izstrādāt un 
novērtēt iestādes darbības programmu klientu apkalpošanā procesos 3) iegūt prasmes novērtēt 
dažādas ar klientu apkalpošanas procesu saistītas problēmsituācijas un  tās risināt.  

Obligātās prasības –viens pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens 

Studiju kursa saturs 

 

Klientorientētas organizācijas/iestādes būtība 

vide 

komunikācija 

lēmumu pieĦemšana 

tehnoloăijas 

personāls 



vadības sistēmas. 

Klientorientētas organizācijas/iestādes pārvalde 

reglamenti, noteikumi 

procesi darbam ar klientiem 

amatinstrukcijas 

automatizācija - programmatūra 

Klientu attiecību menedžments iestādes darba sakārtošanai. 

CRM tehnoloăija 

CRM vienota datu bāze 

ieguvumi no CRM.  

Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Ešenvalde Inese. Personāla praktiskā vadība / Inese Ešenvalde. - Rīga : Merkūrijs Lat, [2004]. - 
308 lpp. - (Aktuālie biznesa jautājumi). - Bibliogr.: 307.-308. lpp 

2. Garleja Rasma. Darbs, organizācija un psiholoăija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2003. - 200 
lpp 

3. Blundel Richard. Effective Organisational Communication : Perspectives, Principles and 
Practices / Richard Blundel. - 2d ed. - Harlow, England ... [etc.] : Financial Times/Prentice Hall, 
2004. - xxiii, 355 p. : ill., tab. - Previous ed. published as: Effective business communcation. 
London : Prentice Hall, 1998. - Includes bibliographical references index.   

4. Burke Edmund M. Corporate Community Relations : the Principle of the Neighbor of Choice / 
Edmund M. Burke ; foreword by Raymond V. Gilmartin. - Westport, Connecticut ; London : 
Praeger, 1999. - xviii, 185, [1] p. : diagr., tab. - Includes bibliographical references and index  

5. Burlton Roger T. Business Process Management : profiting from process / Roger T. Burlton. - 
Indianapolis : Sams, 2001. - 398 p. : ill. - Includes index.  ISBN 0672320630 

6.  Carnall Colin A. Managing Change in Organizations / Colin A. Carnall. - 4th ed. - London : 
Prentice Hall, 2003. - X, 337 p.  

 7. Carr Margaret Metcalf. Super searching no competitive intelligence : the online and offline 
secrets of top CI researchers / Margaret Metcalf Carr ; edit. Reva Basch ; foreword by Jan Herring. - 
New Yersey : CyberAge Books : Information Today, 2003. - XIV, 331 p.  8. Clampitt Philip G. 
Communicating for Managerial Effectiveness / Philip G. Clampitt. - 3rd ed. - Thousand Oaks, 
Calif. ; London ; New Delhi : SAGE Publications, 2005. - xv, 287 p. - Includes bibliographical 
references and index.   

 9. Cook Michelle. Competitive intelligence : create an intelligent organization and compete to win / 
Michelle Cook, Curtis Cook. - London : Kogan Page, 2000. - 263 p. 

10. Fernandez Joseph. Corporate Communications : a 21st Century Primer / Joseph Fernandez. - 
New Delhi ; London : Response Books, 2004. - 282 p. : ill. - Includes bibliographical references 
and index.   

 11. Forands Ilgvars. Stratēăija. Kvalitāte : analīze, plānošana, vadība / Ilgvars Forands. - Rīga : 
[Latvijas Izglītības fonds], 2000. - 253,[1] lpp.  

12. Fuld Leonard M. The New competitor intelligence : the complete resource for finding, 
analyzing, and using information about your competitors / Leonard M. Fuld. - New York ... [etc.] : 
John Wiley & Sons, 1995. - 482 p. : ill., tab. - (New directions in business) 

13. Hargie Owen. Communication Skills for Effective Management / Owen Hargie, David Dickson, 
Dennis Tourish. - New York : Palgrave, 2004. - viii, 488 p.  

14. Indriksone Andra. Nevalstiskās organizācijas - pašvaldību partneri attīstības plānošanā / Andra 
Indriksone ; NVO centrs. - [Rīga] : Providus, 2003. - 93 lpp. 



15. Kalve Ieva. Apseglot pārmaiĦu vējus : stratēăiskā un pārmaiĦu vadība / Ieva Kalve. - Rīga : 
Biznesa augstskola "Turība", 2005. - 289 lpp. : il., tab. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 45). - 
Bibliogr.: 283.-289.lpp. 

16. Kaplan Robert S. Strategy Maps : Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes / 
Robert S. Kaplan, David P. Norton. - Boston : Harvard Business School Press, 2004. - XVIII, 454 
p. : tab. - Bibliogr. katras nod. beigās. 

17. Miller Jerry. Millennium intelligence : understanding and conducting competitive intelligence in 
the digital age / Jerry Miller and the Business Intelligence Braintrust ; foreword by Leonard M. 
Fuld. - Medford, New Yersey : CyberAge Books, 2000. - XIII, 276 p. 

18. Saksonova S. UzĦēmuma darbības plānošanas paĦēmieni : mācību līdzeklis / S. Saksonova. - 
Rīga : Izglītības soĜi, 2004. - 105 lpp. : tab. - Bibliogr.: 97. lpp. - Piel.: 98.-105. lpp. 

19. Stone Marilyn A. International Startegic Marketing : a European perspectives / Marilyn A. 
Stone, J. B. McCall. - New York ; London : Routledge, 2004. - xx, 262 p. : tab. - Index: p. 256-262. 

20. Tushman Michael L. Managing strategic innovation and change : a collection of readings / 
Michael L. Tushman, Philip Anderson. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, 2004. - xix, 
635 p. : ill., tab. - Include bibliographical references and index 

 

 

KONSTITUCION ĀLĀS TIESĪBAS 
Sastādīja Dr.jur. Aivars EndziĦš 

 

Mērėis - veidot studentiem izpratni par konstitucionālo tiesību attīstību, konstitucionālo 
pamatprincipu nozīmi, konstitucionālās iekārtas pilnveidi, demokrātijas un varas institūciju 
savstarpējo mijiedarbību Latvijas Republikā. 

Uzdevumi - iepazīstināt studjošos ar likumdošanas varas institūciju, izpildvaras valsts pārvaldes 
institūciju un tiesu varas institūciju darbības pamatprincipiem.,  

Obligātās prasības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām.Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteiks studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas.  

Noslēguma pārbaudījums - ieskaite. 

 

Studiju kursa saturs 

 

1. Konstitucionālās tiesības patstāvīga publisko tiesību nozare.  

2. Konstitucionālie pamatprincipi. 

3. Konstitucionālo tiesību nozīme neatkarīgu valsts varu institūciju noteikšanā. 

4. Latvijas konstitucionālās iekārtas vēsturiskā rašanās un attīstība.  

5. Konstitucionālās tiesības – Saeimas izveidošanas un darbības tiesiskais pamats. 

6. Konstitucionālās  tiesības - izpildvaras valsts pārvaldes institucionālās sistēmas izveidošanas un 
rīcības tiesiskais pamats 

7. Konstitucionālās tiesības -  tiesu varas institūciju  izveidošanas un darbības tiesiskais pamats. 

8. Valsts prezidenta institūta reglamentācija konstitucionālās tiesībās. 

9. Personas konstitucionāli tiesiskais statuss. 

 



 

Literat ūra un tiesību avoti 

 

Literatūra: 

 

1. Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. / Rakstu krājums. – Rīga: A. Gulbja apgādā, 
1930. 

2. Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viĦu funkcijas. Tiesu namu aăentūra.2004. 

3. J.Pleps, E.Pastars, I.Plakane. Konstitucionālās tiesības Latvijas Vēstnesis 2004. 

4. Voldemārs Eglītis Ievads konstitūcijas teorijā Latvijas Vēstnesis.2006. 

5. Bradley A.W. Constitutional and Administrative Law / K.D.Ewing. - United States : Addison 
Wesley Longman Ltd., 1998. - 900 p.  

 

Tiesību akti: 

1. Latvijas Republikas Satversme. // Latvijas Vēstnesis, 01.07.1993., Nr.43. 

2. LR likums “Saeimas kārtības rullis”.// Latvijas Vēstnesis. 1994. Nr.96.  

3. Ministru kabineta iekārtas likums// ZiĦotājs. 19.08.1993. Nr. 28 

4. LR Likums “ Par likumu un citu Saeimas, Valsts Prezidenta un Ministru kabineta pieĦemto aktu 
izsludināšanas, publicēšanas un spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”//Latvijas Vēstnesis 
18.06.1994. Nr.72. 

5. Likums Par tiesu varu //ZiĦotājs. 14.01.1993.Nr.1 

6. Līgums par Konstitūciju Eiropai.www.am.gov.lv. 

 

DARBA TIES ĪBAS  UN VALSTS CIVILDIENESTS 
Izstrādāja Māris Knoks 

 

Kursa mērėis- Atrast nepieciešamību, kāpēc valsts pārvaldē bez darba tiesiskajām attiecībām ir 
nepieciešamas civildienesta attiecības 

Nepieciešamās priekšzināšanas- Vispārējas zināšanas par Latvijas valsts pārvaldi, par 
administratīvo procesu un Darba likumu 

Obligātās prasības –viens pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – ieskaite 

 

Studiju kursa saturs 

1.Civildienesta jēga un mērėis 

2.Latvijas civildienesta veidošanās vēsture 

3.Normatīvais regulējums civildienesta jomā 

4.Civildienesta ierēdĦa jēdziens, to loks valsts pārvaldē 

5.Būtiskās atšėirības starp civildienesta un darba tiesiskajām attiecībām 



6.Principi, kas darbojas šajās attiecībās 

7.Civildienesta kontroles un uzraudzības sistēma 

8.IerēdĦa amats un pretendenta kĜūšana par ierēdni vai par darbinieku 

9.IerēdĦa tiesības un pienākumi 

10.IerēdĦa un darbinieka sociālās garantijas, darba samaksas sistēma 

11.IerēdĦa un darbinieka atbildība 

12.Secinājumu gatavošana: vai ir nepieciešams civildienests 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

 

Polits Kr., Bukerts G., 2000., Sabiedrības vadības reforma 

Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I., 2002., Latvijas publiskā pārvalde 

Vanags E., 1998., Valsts pārvaldes reformas 

Dišlers K., 2004., Latvijas valsts varas orgāni un viĦu funkcijas 

Valsts pārvaldes apstiprinātie konceptuālie dokumenti valsts pārvaldes jomā 

 

PUBLISKO IESTĀŽU GRĀMATVED ĪBA 
 

Izstrādāja Mag.sab.vad. Raitis Apinis 

 

Mērėis - sniegt zināšanas par publisko iestāžu finanšu vadību, budžeta veidošanu, uzskaiti, izpildes 
kontroli un analīzi, apgūt kārtību, kādā tiek veidota grāmatvedības uzskaites sistēma publiskajās 
iestādēs. 

Nepieciešamās priekšzināšanas – Grāmatvedības pamati, finanšu grāmatvedība. 

Uzdevumi – apgūt zināšanas par grāmatvedības uzskaites sistēmu publiskajās iestādēs. 

Obligātās prasības – 1 kārtējais pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – atbilsts 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. 

Noslēguma pārbaudījums – ieskaite 

 

Studiju kursa saturs 

 

Publisko iestāžu finanšu vadības un grāmatvedības politika 

Normatīvā bāze budžeta plānošanai, grāmatvedības organizēšanai un kārtošanai. 

Finanšu vadības un grāmatvedības organizācijas sistēma. 

Iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana. 

Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti. 

 

Publisko iestāžu grāmatvedības konta plāns 

Kontu plāna sastādīšana un struktūra. 

Kontu plāna pielietojums un dokumentārais pamatojums. 



NodokĜu uzskaites raksturojums budžeta iestādēs. 

 

Publisko iestāžu darba samaksas sistēma 

Normatīvā bāze. 

Darba samaksas sistēmu raksturojums. 

Darba samaksas sistēmas reformas nepieciešamība. 

 

Publiskie iepirkumi 

Normatīvā bāze. 

Iepirkumu procesa organizēšana iestādē. 

 

Pārskatu sistēma un sastādīšanas process 

Pārskatu vispārējs raksturojums un normatīvā bāze. 

Finanšu pārskatu struktūra un sagatavošana. 

Publiskā pārskata sagatavošana. 

 

Budžeta izpildes vadība un kontrole 

Finanšu ministrijas un Valsts kases funkcijas. 

Iekšējais audits. 

Ārējais audits un Valsts kontroles revīzijas. 

 

Galvenie normatīvie akti, ieteicamā literatūra un inform ācijas avoti 

 

Gadskārtējais likums par valsts budžetu. 

Likums “Par grāmatvedību” (14.10.1992.). 

Likums “Par budžetu un finanšu vadību” (24.03.1994.). 

Likums ”Par pašvaldību budžetiem” (29.03.1995.). 

Likums „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 
(19.07.1995.). 

Publisko iepirkumu likums (25.04.2006.). 

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums (31.10.2002.). 

Iekšējā audita likums (31.10.2002.). 

 

MK noteikumi Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (15.11.2005.). 

MK noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (21.10.2003.). 

MK noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” (21.10.2003.). 

MK noteikumi Nr.440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu nolietojuma normām un 
pielietošanas nosacījumiem” (21.06.2005.). 

MK noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokĜu maksātāju un nodokĜu maksātāju struktūrvienību 
reăistrāciju Valsts ieĦēmumu dienestā” (27.03.2001.). 

MK noteikumi Nr.429 „Asignējumu piešėiršanas un izpildes kārtība” (30.05.2006.). 



MK instrukcija Nr.14 „Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un 
pasākumu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība 2006.gadam” (27.12.2005.). 

MK noteikumi Nr.63 „Noteikumi par budžetu ieĦēmumu klasifikāciju” (25.01.2005., spēkā līdz 
31.12.2006.). 

MK noteikumi Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieĦēmumu klasifikāciju” (27.12.2005., spēkā no 
01.01.2007.). 

MK noteikumi Nr.91 „Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju” (01.02.2005., spēkā līdz 
31.12.2006.). 

MK noteikumi Nr.875 „Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju” (22.11.2005., spēkā no 
01.01.2007.). 

MK noteikumi Nr.155 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām” (01.03.2005., spēkā līdz 31.12.2006.). 

MK noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām” (27.12.2005., spēkā no 01.01.2007.). 

MK noteikumi Nr.425 „Kārtībā, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” (30.05.2006.). 

MK noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darba braucieniem saistītie 
izdevumi” (28.05.2002.). 

MK noteikumi Nr.310 „Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību 
valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (03.05.2005.). 

MK noteikumi Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdĦu, darbinieku un amatpersonu 
un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu 
un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdĦu pabalstiem un kompensāciju” (20.12.2005.). 

MK noteikumi Nr.44 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību” 
(17.01.2006.). 

MK noteikumi Nr.811 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ceturkšĦa finanšu pārskatu 
sagatavošanas kārtība” (25.10.2005.). 

MK noteikumi Nr.446 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība” 
(21.06.2005., spēkā līdz 31.05.2007.). 

MK noteikumi Nr.655 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība” 
(15.08.2006., spēkā no 30.06.2007.). 

MK noteikumi Nr.466 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas pamatprasībām” 
(19.08.2003.). 

Koncepcija "Par stratēăiskās plānošanas un vidēja termiĦa budžeta plānošanas ieviešanu valsts 
pārvaldē” (apstiprināta ar MK 14.09.2006. rīkojumu Nr.703). 

 

Raitis Apinis. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze / Biznesa augstskola 
„Turība”, 2000. 

Rešina Ganna. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt / Biznesa augstskola "Turība", 2003. 

Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē / Valsts 
kanceleja, Politikas koordinācijas departaments, 2003. 

http://www.kase.gov.lv (LR Valsts kase). 

http://www.fm.gov.lv (LR Finanšu ministrija) 

http://www.lrvk.gov.lv (LR Valsts Kontrole). 

 

 



PERSONĀLA VAD ĪBA 
Izstrādāja  mag. soc. sc.  lektore Guna LiepiĦa   

 

Mērėis – pilnveidot izpratni par cilvēkresursu vadības principiem konkurences un ilgtspējīgas 
attīstības kontekstā.  

Nepieciešamās priekšzināšanas – Psiholoăija, Menedžments, Stratēăiskā vadība. 

Uzdevumi – 1) gūt izpratni par cilvēkresursu vadības nozīmi un  iespējām;  2) prast izstrādāt un 
novērtēt iestādes personāla vadības procesus – atlasi, motivēšanu, mācīšanu, novērtēšanu, 
attīstīšanu; 3) iegūt prasmes novērtēt dažādas ar personāla vadību saistītas problēmsituācijas un  tās 
risināt.  

Obligātās prasības – divi pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – ieskaite 

Studiju kursa saturs 

Cilvēkresursu vadības būtība un nozīme 21. gs. 

Personāla plānošana. 

Personāla atlase un integrēšana uzĦēmumā. 

Personāla motivēšana. 

Darba izpildes vadīšana un personāla attīstīšana. 

Personāla novērtēšana.  

Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Ešenvalde Inese. Personāla praktiskā vadība / Inese Ešenvalde. - Rīga : Merkūrijs Lat, [2004]. - 
308 lpp. - (Aktuālie biznesa jautājumi). - Bibliogr.: 307.-308. lpp 

2. Forands Ilgvars. Personāla vadība / Ilgvars Forands. - [Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2002]. - 
189,[3] lpp 

3. Vorončuka Inese. Personāla vadība : teorija un prakse / Inese Vorončuka. – 2. papild. izd. – 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. – 318 lpp. : tab. – Bibliogr.: 313. – 315. lpp. (ABO–10, LAS–3, 
MĀC–87). 

4. Garleja Rasma. Darbs, organizācija un psiholoăija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2003. - 200 
lpp 

5. Fēlavs Eberharts G. Konflikti darbā : atpazīt, risināt, novērst / Eberharts G. Fēlavs ; [no vācu 
val.] tulk. Ineta Dubava. - Rīga : De Novo, 2003. - 121 lpp.  

6. Kehre Maira. Personālmenedžments uzĦēmumā / Maira Kehre. - Rīga : Biznesa augstskola 
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EKONOMIKAS TEORIJA 
 

Izstrādāja Dr. oec., docents Uăis Gods, Dr. oec., docente Anna ĀbeltiĦa 

 

Mērėis - padziĜināt zināšanas par ekonomikas teoriju kā kompleksu mijiedarbībā esošo savstarpējo 
aspektu vienotu sistēmu un veidot prasmes metodoloăijā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas - Makroekonomika un Mikroekonomika. 

Uzdevumi - apgūt zināšanas par ekonomikas teoriju, tās modeĜiem, eksperimentiem un par tirgus 
nosacījumu izmaiĦu novērtēšanu un citiem ekonomikas teorijas pamatpostulātiem, veidot prasmes 
patstāvīgi novērtēt un nodalīt mikroekonomiskus un makroekonomiskus procesus. 

Obligātās prasības – 2 kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – atbilst 4 kredītpunktiem (KP) jeb 160 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

 

Studiju kursa saturs 

 

Ekonomikas teorijas priekšmets un metodoloăija. Mikro un makroekonomika. Principi un modeĜi. 

Pieprasījuma un piedāvājuma teorija. Elastība, tās veidi. 

Patērētāju uzvedības teorija. Patērētāja līdzsvars. 

Ražošanas un ražošanas izmaksu teorija. Ražotāja līdzsvars. 

Konkurentu tirgus analīze. PeĜĦas maksimizācija. 

Ražošanas faktoru tirgi, to veidi un efektivitāte. 

Tirgus efektivitāte un valdības politika. Fiskālā politika un budžets. 

Banku sistēma un naudas kredīta politika. Preču – naudas līdzsvara analīze.  

Ekonomiskās izaugsmes teorija. Ārējie ekonomiskie sakari, to veidi. 

Makroekonomiskais līdzsvars, tā veidi. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. 
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KVALIT ĀTES SISTĒMAS 
Izstrādāja Dr.oec. Raina Vīra 

 

Mērėis- ir radīt izpratni par kvalitātes sistēmu būtību, to saistību ar likumdošanas normām par 
atbilstības novērtēšanu - sertifikāciju, darbības principiem, pielietojamību, nozīmi organizācijas 
attīstības un darba efektivitātes paaugstināšanas kontekstā, apgūt kvalitātes uzlabošanas pasākumu 
procedūras un kvalitātes audita veikšanai  nepieciešamās pamatzināšanas. 

Nepieciešamās priekšzināšanas – Menedžmenta pamatos, Personālmenedžmentā. 

Uzdevumi – apgūt zināšanas 1) par kvalitātes sistēmu veidiem un to īstenošanas metodēm; 
2) sistēmās ietvertām rīcībām to izstrādāšanu, dokumentēšanu un ieviešanu; 3) visaptverošā kvalitātes 
vadības metodoloăijā. 

Obligātās prasības- divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Studiju kursa apjoms atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām.  

Noslēguma pārbaudījums- eksāmens. 

 

Studiju kursa saturs 

Saimniekošanas sistēmas analīze; organizācijas sistēmu veidi. 

Kvalitātes jēdziens.  

Atbilstības novērtēšanas loma saimnieciskajā darbībā, likumdošanas prasības pasaulē, Eiropā.  



Saimniekošanas stratēăija un kvalitātes politika; augstākais un vidējais vadības līmenis. Kvalitātes 
sistēmas ražošanas un pakalpojumu uzĦēmumos un organizācijās.  

Organizācijas sistēmas pilnveidošana; horizontālā pieeja; procesu pieeja.  

Resursu pārvaldība kvalitātes sistēmās.  

Procesu vadība, tās izveide, uzlabošana un pilnveidošana.  

Mērīšana, analīze un uzlabošana, klientu apmierinātība uzĦēmumos.  

Kvalitātes audits, tā mērėi un atbildība.  

Savietojamība ar citām pārvaldības sistēmām.  

Kvalitātes pilnveidošanas metodes.  

Integrētās vadības sistēmas. 
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KOMERCTIES ĪBAS 
Izstrādāja M.iur. Jānis EndziĦš 

 

Mērėis - sniegt izpratni par komerctiesību pamatjautājumiem.  



Uzdevumi - analizēt galvenos komerctiesību institūtus un sabiedrību tiesību pamatjautājumus, 
aplūkot Latvijas komerctiesības, kā arī - salīdzinošā aspektā - arī ārvalstu regulējumu, apgūt 
komerctiesību normu piemērošanas iemaĦas. 

Obligātās prasības - viens kārtējais pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Noslēguma pārbaudījums - eksāmens. 

 

Studiju kursa saturs 

 

Ievads komerctiesībās. 

Komerctiesību regulējuma priekšmets 

Komerctiesību principi 

Komerctiesību avoti 

Saimnieciskā darbība un komercdarbība 

Saimnieciskās darbības jēdziens 

Saimnieciskās darbības veicēji 

Komercdarbības jēdziens 

Komersants 

Komersanta jēdziens 

Komersantu veidu raksturojums 

Komercreăistrs un komercreăistra iestāde 

Komercreăistra jēdziens 

Komercreăistra iestādes jēdziens 

Reăistrācijas efekti 

Komercreăistra ieraksti 

Komercreăistra lietas 

Komersanta firma 

Komersanta firmas jēdziens 

Komersanta firmas veidošanas un lietošanas pamatprincipi 

UzĦēmums 

UzĦēmuma jēdziens 

UzĦēmuma pāreja 

Filiāle un pārstāvniecība 

Filiāles jēdziens 

Filiāles izveidošana, darbība un likvidācija 

Pārstāvniecības jēdziens 

Pārstāvniecības izveidošana, darbība un likvidācija 

Komercnoslēpums 

Komercnoslēpuma jēdziens 

Komercnoslēpuma aizsardzība 

Komercdarījums 

Komercdarījumu jēdziens 



Komercdarījumu veidi 

Komercpilnvara 

Komercpilnvaras jēdziens 

Prokūra 

Parastā komercpilnvara 

Šėīrējtiesa 

Šėīrējtiesas jēdziens 

Šėīrējtiesas process 

Kapitālsabiedrība 

Dibināšana 

Pārvaldes struktūras un to kompetence 

Pārstāvība 

Amatpersonu atbildība 

Likvidācija 

Personālsabiedrība 

Izveidošana 

Pārvalde 

Pārstāvība 

Likvidācija 

Eiropas komercsabiedrība 

Jēdziens 

Dibināšana 

Pārvaldes struktūra 

Darbība 

Likvidācija 

Koncerns 

Koncerna jēdziens 

Koncerna līgums 

Ietekme uz līdzdalības pamata 

Maksātnespējas process 

Maksātnespējas procesa jēdziens 

Maksātnespējas procesa norise 

Komercsabiedrības reorganizācija 

Reorganizācijas jēdziens 

Reorganizācijas veidi un process 
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Sealy L., Hooley R. Texts and Materials in Commercial Law. London, Dublin, Edinburgh: 
Butterworths, 1994.  



Trakman L. The Law Merchant: Evolution of the Commercial Law. Littleton, Rothman, 1983.  

Uniform Commercial Code: Official text with comments, 14th edition, West Publishing Co., 1995.  

 

 

MĀRKETINGS 
Izstrādāja mag. paed., docente Solvita Vītola, Dr. oec., profesore Ineta Geipele 

 

Mērėis – pilnveidot torētiskās zināšanas mārketingā, atbilstoši Latvijas tirgus attīstībai 

Nepieciešamās priekšzināšanas – UzĦēmējdarbība, Mārketings, Risku vadīšana un analīze, 
Inovācijas. 

Uzdevumi – apgūt mārketinga stratēăijas, analizēt uzĦēmuma mārketinga ietekmējošo vidi, apgūt 
mārketinga kontroles elementus, veikt mārketinga auditu uzĦēmumā un novērtēt mārketinga 
darbības efektivitāti atbilstoši uzĦēmuma darbības specifikai. 

Obligātās prasības – divi  kārtējie pārbaudījumi, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

 

Studiju kursa saturs 

 

Mārketinga vadības pamatprincipi. 

Mārketings kā viena no vadīšanas funkcijām. 

Mārketinga vadīšanas process. 

Stratēăiskā mārketinga vadīšana. 

Mārketinga audits. 

 

Izmantojamās literatūras saraksts 

 

1. Niedrītis Jānis Ēriks. Mārketings / Jānis Ēriks Niedrītis. - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa 
augstskola "Turība", 2001. - 267,[5] lpp. : tab. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 20). - Bibliogr.: 
271.lpp.( ABO-10, LAS-3, MĀC-287). 
2. Котлер Филип. Маркетинг менеджмент : анализ, планирование, внедрение, контроль / 
Филип Котлер ; - 9-е изд. - Санкт-Петербург : Питер Ком, 1998. - 887 с. : табл. - (Теория и 
практика менеджмента). - Библиогр.: с.851-860. - Алф. указ.: с.880-887. - Ориг. назв.: 
Marketing management / Philip Kotler.( ABO-9, LAS-2) 

3.Котлер Филип.  Маркетинг менеджмент : экспресс-курс / Филип Котлер ; пер. c англ. под 
ред. Ю.Н. Каптуревского. - Санкт-Петербург [etc.] : Питер, 2001. - (Деловой бестселлер). - 
Ориг. назв.: A Framework for Marketing Management / Philip Kotler. - [USA] : Prentice Hall, 
2001. - Содержит библиогр.. - ISBN 5318002285. - 495,[1] с. : табл.  

4.Котлер Филип. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать 
рынок / Филип Котлер ; пер. с англ. В. А. Гольдича и А.И. Оганесовой ; науч. ред., авт. вступ. 
ст. Б. А. Соловьев. - Москва : Издательство АСТ, 2001.- Ориг. изд.: Marketing: how to create, 
win, and dominate markets / Philip Kotler. - [S. l.] : [The Free Press], 1999. - Библиогр.: c. 269-
271. - ISBN 5170065620. - 272 с. : таб.  



5.Гембл П.  Маркетинг взаимоотношений с потребителями : [революция в маркетинге: 
стратегий, ориентированные на потребителя] / П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок ; Пер. с англ. 
В. Егорова. - Москва : Фаир-пресс, 2002. - ISBN 5818303764. - ISBN 0749430877. - 511 с. : 
таб.   
6. Palmer Adrian. Principles of Services Marketing. - 2nd ed. - London [etc.] : McGraw-Hill 
Publishing Company, 1998. - X, 371, [1] p. - Includes bibliographical references and index. (LAS-
1). 

Gilbert David. Retail marketing management / David Gilbert. - 2nd ed. - Harlow : Prentice Hall, 
2003. - xiii, 457 p. : tab. - Index: p. 443-457.  ISBN 0-273-65511-6  

7. Halliburton Chris. European Marketing : Reading and Cases / Chris Halliburton, Reinhard 
Huenerberg. - Harlow, England : Addison-Wesley Longman Limited, 1998. - XXII, 489 p. : diagr., 
maps, tab. - Includes bibliographical references.( LAS-1). 

8. Jobber David.  Selling and sales management / David Jobber, Geoff Lancaster ; Geoff 
Lancaster. - 6th ed. - Harlow ... [etc.] : Prentice Hall, 2003. - Includes bibliographical references 
and index. - ISBN 0273674153. - XVIII, 476 p. : tab. 

9. Tellis Gerard J. Advertising and Sales Promotion Strategy / Gerard J. Tellis. - Reading, 
Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley Longman, Inc., 1997. - XVIII, 483 p. : diagr., ill. - Includes 
bibliographical references and index.( LAS-1) 

 

 

VADĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS 
 

Izstrādāja Dr. sc. ing., docents Ilmārs Vīksne  

 

Mērėis – iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu izstrādes un izmantošanas iespējām 
atbilstoši uzĦēmumu (iestāžu) biznesa stratēăijai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas – Datortehnoloăijas. 

Uzdevumi – 1) iepazīties ar informācijas sistēmām un to funkcionēšanas pamatiem; 2) iepazīties ar 
datortīklu veidošanas un funkcionēšanas pamatprincipiem; 3) apgūt informācijas sistēmu izstrādēs, 
iegādes un novērtēšanas principus 4) iepazīties ar datu bāzes veidošanas un vadīšanas principiem 
5) iemācīties sagatavot datus datu bāzu veidošanai, veidot datu bāzes tabulas, sasaistīt tās un ievadīt 
datus; 6) iepazīties ar datu bāzu izmantošanas pamatprincipiem informācijas sistēmās. 

Obligātās prasības – 2 kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 

Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

Studiju kursa saturs 

Dati un informācija. 

Informācijas sistēmas. To iespējamie veidi. Funkcionēšanas principi.  

Informācijas sistēmu izstrādes, iegādes un novērtēšanas principi. 

Datortīkli. Klients – serveris tipa sistēmas. 

Internet, Intranet un Extranet. 

Datu bāzes. Datu bāzu vadības pamati. To izmantošana informācijas sistēmās.  

Kriptogrāfija un elektroniskais paraksts. 



Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Lukažis Dzintars. Datu bāzu vadība : Programma Microsoft Access / D. Lukažis ; rec. 
E. Treiguts ; red. V. Vāvere ; iev. aut. D. Lukažis. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000. – 
(Datorzinību bibliotēka ; 5) – 95, [8] lpp. (MĀC–312, ABO–10). 

2. Treiguts Egmonts. Datu drošība un datortīkli : māc. līdz. / Egmonts Treiguts. – Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 1999. – (Datorzinību bibliotēka ; 4) – 167 lpp. (MĀC–137, ABO–10). 

3. Paul Bocij, Dave Chaffey, Andrew Greasley, Simon Hickie. Business Information Systems. 
Technology, Development and Management for the e-business. – Harlow : Pearson Education Ltd, 
2003. – 736 lpp. 

4. Jack M. Keen, Bonnie Digrius. Making Technology Investments Profitable. – New Jersey : John 
Wiley & Sons, Inc., 2003. – 300 lpp. 

 

 

CILV ĒKTIES ĪBAS PUBLISKAJĀ PĀRVALD Ē 
Izstrādāja Mg.iur. Līga Biksiniece - Martinova 

Mērėis- balstoties uz nacionālajiem un starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, standartiem un 
to realizācijas mehānismiem, veidot studentu zināšanas identificēt un risināt cilvēktiesību problēmas, 
kas specifiski saistītas ar darbu valsts pārvaldē un administratīvo procesu. Veicināt studentu prasmes 
pielietot cilvēktiesību principus darbā publiskajā pārvaldē. PadziĜināti analizēt tiesību uz labu 
pārvaldību un diskriminācijas aizlieguma konceptu un tā piemērošanu praksē. 

Obligātās prasības- divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks 

Studiju kursa apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

Kursa saturs 

Cilvēktiesību pamatjēdzieni. Starptautiskās cilvēktiesības un nacionālās pamattiesības.  

Valsts kā cilvēktiesību objekts. Valsts pienākumi cilvēktiesību nodrošināšanā.   

Cilvēktiesības administratīvajā procesā un valsts pārvaldē, to iedzīvināšanas mehānismi. 

APL principi, to saistība ar cilvēktiesību konceptiem.  

Vienlīdzības princips ; 

Tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips ; 

PatvaĜas aizlieguma princips ; 

Likuma atrunas princips ; 

Demokrātiskas iekārtas princips ; 

Samērīguma princips;  

Likuma prioritātes princips. 

Tiesības uz labu pārvaldību: ES Pamattiesību harta. LR Satversme, Satversmes tiesas prakse. 
Piemērošanas problemātika.  

Diskriminācijas aizlieguma un vienlīdzības principa nodrošināšana publiskajā pārvaldē. 

Konstitucionāli garantēto tiesību realizācija ar publiskās pārvaldes starpniecību; 

7.1 tiesības uz īpašumu; 

7.2. biedrošanās brīvība, reliăijas brīvība; 



7.3. pulcēšanās brīvība; 

7.4. tiesības uz taisnīgu tiesu, procesuālās garantijas 

 

Izmantojamo avotu saraksts 

 

Burgentāls Tomass. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā / Tomass Burgentāls ; no angĜu 
val. tulk. Maija Treilona. - Rīga : Izdevniecība "AGB", 2000. - 240 lpp. - Oriă. izd.: International 
Human Rights in a Nutshell / Thomas Buergenthal. - [S.l.: s.n.], 1995. (ABO-10;MĀC-8) 

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. / Sandra Garsvāne u.c. ; Inetas Ziemeles red. - Rīga : Izglītības 
soĜi, 2000. - XVI, 409 lpp. (ABO- 10;MĀC-125) 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase I. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 304 lpp. 

Pastille J.K., Rusanovs E. Operatīvajās darbībās iegūto pierādījumu izmantošana: Problēma un 
iespējamie risinājumi. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. - 112 lpp. 

Prese bez važām : cilvēku tiesības izteikties ar brīvas preses palīdzību ir demokrātiskas sabiedrības 
pamatiezīme / ASV Informācijas aăentūra ; red. Hedlijs Barels. - [ASV : ASV Informācijas 
aăentūra, 1992]. - 96 lpp. : il. (ABO-1) 

Starptautiskās tiesības. Dokumentu krājums, AGB, 1997. 

The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1997. 

Human rights in international law. Basic texts, Council of Europe Press, 1992. 

Collection of International Instruments and Other Legal Texts Concerning Refugees and Displaced 
Persons, Division of International Protection of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, Geneva, 1995. 

The Struggle Against Discrimination, A Collection of International Instruments, UNESCO, 1996. 

Bojārs Juris. Starptautiskās tiesības. - 2. lab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - XIV, 
567 lpp. (ABO-10;MĀC-47) 

Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess : dokumentu 
krājums / zin. red. Jānis GriăeĜonis. - 2., papild. izd. - Rīga : AGB, 2000. - 286 lpp. (ABO-7) 

Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un administratīvais process : rakstu krāj. / red. I.Ziemele. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - 138 lpp. (ABO-11;MĀC-7) 

Cilvēktiesību Žurnāls / Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts ; galv. red. 
Oskars Galanders. - Rīga : LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, [199X-]. 

Gomien D. Eiropas Cilvēka tiesību konvencijas īss skaidrojums. // Eiropas Padome, 1991, 99.-
119.lp 

Oslo Rekomendācijas par mazākumtautību lingvistiskajām tiesībām un paskaidrojošs raksts, 1998. 

Boutros-Ghali B. Human Rights: The Common Language of Humanity. World Conference on 
Human Rights, 14 June 1993. 

Bloed A. (ed.). Monitoring human rights in Europe: comparing international procedures and 
mechanisms. Martinus Nijhoff Publishers. 1993, p. 221 – 247. 

Eide A., Alfredsson G., Melander G., Adam R. L., Rosas A., The Universal Declaration of Human 
Rights. - Oslo, 1992. 

Heinze E., Beyond parapraxes: right and wrong approaches to the universality of human rights law. 
Netherlands quarterly of human rights, vol. 12, No. 4, 1994, p. 369 – 393. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS NR.4 
 

Bilance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bilance 2007. gada 30. jūnij ā 

 

Aktīvs Pielikums 30.06.2007 

LVL 

30.06.2006 

LVL 

IlgtermiĦa ieguldījumi    

I. Nemateriālie ieguldījumi    

1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības 

13 46 356 37 428 

Nemateriālie ieguldījumi kopā  46 356 37 428 

II. PamatlīdzekĜi    

1. Zemes gabali, ēkas un būves, un ilggadīgie stādījumi  1 938 942 1 984 509 

2. Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs  568 648 594 974 

3. PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas 

 24 529 - 

4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem  51 250 18 338 

PamatlīdzekĜi kopā 14 2 583 369 2 597 821 

III. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi    

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 15 12 531 16 573 

2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 16 34 780 59 785 

3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 17 4 135 3 384 

4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām 18 - 5 000 

5. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiĦa debitori 19 311 868 266 280 

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi kopā  363 314 351 022 

    

IlgtermiĦa ieguldījumi kopā  2 993 039 2 986 271 

Apgrozāmie līdzekĜi    

I. Krājumi    

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 20 42 550 46 370 

2. Nepabeigtie ražojumi 21 7 727 8 270 

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 22 93 234 76 212 

4. Avansa maksājumi par precēm 23 2 184 11 656 

Krājumi kopā  145 695 142 508 

II. Debitori    

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 24 48 474 90 625 

2. Radniecīgo sabiedrību parādi 25 548 076 210 559 

3. Asociēto sabiedrību parādi 18 5 000 10 000 

4. Citi debitori 26 289 802 251 717 

5. ĪstermiĦa aizdevumi sabiedrības līdzīpašniekiem un 
vadībai 

27 479 480 189 675 

6. Nākamo periodu izmaksas 28 276 914 201 662 



7. Uzkrātie ieĦēmumi 29 652 197 

Debitori kopā  1 648 398 954 435 

III. ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi    

1. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos   - 

ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi kopā  - - 

    

IV. Nauda 30 1 019 400 1 091 767 

    

Apgrozāmie līdzekĜi kopā  2 813 493 2 188 710 

    

Aktīvu kopsumma  5 806 532 5 174 981 



 
Bilance 2007. gada 30. jūnijā 

 

Pasīvs 
Pielikums 

30.06.2007 

LVL 

30.06.2006 

LVL 

Pašu kapitāls    

1. Pamatkapitāls 31 1 500 000 1 500 000 

2. IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 32 212 488 215 773 

3. Rezerves:    

d) pārējās rezerves  1 477 322 1 477 322 

4. Nesadalītā peĜĦa:    

b) pārskata gada nesadalītā peĜĦa  1 559 843 1 078 856 

Pašu kapitāls kopā  4 749 653 4 271 951 

    

Kreditori    

IlgtermiĦa kreditori    

1. Atliktā nodokĜa saistības 33 54 523 60 664 

IlgtermiĦa kreditori kopā  54 523 60 664 

    

ĪstermiĦa kreditori    

1.AizĦēmumi no kredītiestādēm 34 - 113 180 

2. No pircējiem saĦemtie avansi 35 300 648 209 188 

3. Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 36 86 383 23 742 

4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām  - 31 

6. NodokĜi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

37 144 800 115 487 

7. Pārējie kreditori 38 211 293 182 135 

8. Nākamo periodu ieĦēmumi 39 77 199 54 401 

9. Uzkrātās saistības 40 182 033 144 202 

ĪstermiĦa kreditori kopā  1 002 356 842 366 

Kreditori kopā  1 056 879 903 030 

    

Pasīvu kopsumma  5 806 532 5 174 981 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS NR.5 
UzĦēmumu un iestāžu vadītāja  

profesijas standarts 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS NR.6 
 

Darba devēju atzinumi 
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PIELIKUMS NR.7 
 

Sadarbības līgumi par praksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS NR.8 
 

L īgums ar Daugavpils universitāti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS NR.9 
 

 
Studiju nolikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
SIA “Biznesa augstskola Turība’’ 

Vienotais reă.Nr.40003135880, Graudu ielā 68, Rīgā, LV –1058 
 

APSTIPRINĀTS 
SIA “Biznesa augstskola Turība” 

Senāta 30.04.2008. sēdē, protokols Nr.5 
ar Valdes 30.04.2008. lēmumu Nr.14 

.  
 

Studiju nolikums 
 
1. Vispār īgie noteikumi 

1.1.  Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā – Augstskola) īstenotā augstākā izglītība 
pamatojas uz LR Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Augstskolas Satversmi un 
citiem augstāko izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

1.2.  Studiju nolikums ir pamatdokuments, kas reglamentē studiju kārtību Augstskolas 
īstenotajās 1. un 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās un 
maăistrantūras programmās, kā arī doktora studiju programmās. 

1.3.  Studiju pamatveidi Augstskolā ir lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, 
laboratorijas darbi, patstāvīgās studijas, konsultācijas, studiju darbi, mācību prakse un 
pētnieciskais darbs. 

1.4.  Studiju programmas apguves kontroles formas noteiktas Pārbaudījumu nolikumā, 
Nolikumā par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu, Prakses nolikumā un Valsts 
pārbaudījuma nolikumā. 

2. Imatrikul ācija 

2.1.  Imatrikulācija ir personas ierakstīšana Augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā). 
Imatrikulēti tiek reflektanti, kuri izgājuši Augstskolas noteikto uzĦemšanas procedūru. 

2.2.  UzĦemšana Augstskolā notiek saskaĦā ar Augstskolas UzĦemšanas noteikumiem. 
UzĦemšanu organizē UzĦemšanas komisija un Studiju informācijas centrs (turpmāk 
tekstā - SIC). 

2.3.  Lai uzsāktu studijas, reflektantam ar Augstskolu jānoslēdz līgums par izglītības 
iegūšanu. 

2.4.  Pamatojoties uz UzĦemšanas komisijas ieteikumu un pēc līguma par izglītības 
iegūšanu noslēgšanas, rektors izdod rīkojumu par reflektantu imatrikulāciju. 

2.5.  Imatrikulētajiem pilna laika studējošiem Augstskola izsniedz Starptautisko studenta 
karti (ISIC), bet nepilna laika studējošiem - Augstskolas studenta apliecību. 

2.6.  No imatrikulācijas brīža studentam ir visas Augstskolā studējošā tiesības, ko paredz 
šis nolikums, Izglītības likums, Augstskolu likums, Augstskolas Satversme un citi 
normatīvie akti. 

2.7.  Otrajā studiju gadā var tikt imatrikulēti studenti, kuri sekmīgi beiguši vismaz pirmo 
studiju gadu licencētā augstākās izglītības studiju programmā. Par studiju uzsākšanu 
vēlākos studiju posmos pēc dekānu ierosinājuma lemj rektors vai prorektors 
akadēmiskajā darbā. 

3. Studiju saturs 

3.1. Studiju saturu nosaka Studiju programma. Studiju programma ir veidota atbilstīgi 
izglītības un profesijas standartam. Par studiju programmas saturu un tās īstenošanu ir 
atbildīgs dekāns (programmas direktors). Studiju programma nosaka apgūstamos 
studiju kursus, to apjomu kredītpunktos, sadalījumu pa studiju gadiem, 



  

pārbaudījumus, kā arī prakses apjomu, studiju darbu skaitu un studiju  gala 
pārbaudījumus.  

3.2. Students pirmajā studiju gadā uzsāk studijas pēc studiju programmas, kas turpmākajos 
studiju gados var mainīties tikai normatīvajos dokumentos noteiktajā apjomā. 

3.3. Studiju kursu saturu nosaka Studiju kursu programmas.  
3.4. Studiju kursi studiju programmā var tikt sadalīti pamatkursos (A daĜa), profesionālās 

izvēles kursos (B daĜa) un brīvās izvēles kursos (C daĜa).  
3.4.1.  pamatkursi ir studiju programmā obligāti apgūstamie kursi;  
3.4.2.  profesionālās izvēles kursi padziĜina profesionālās zināšanas, tos students 

izvēlas no programmā piedāvātajiem kursiem programmā noteiktajā apjomā.  
3.4.3.  brīvās izvēles kursus students izvēlas atbilstīgi savām interesēm programmā 

noteiktajā apjomā. Šos kursus var apgūt arī citās programmās. 
3.5. Atsevišėās studiju programmās iespējama konkrētu izvēles kursu apgūšana papildus 

specializācijas iegūšanai. Specializācijas kursu apguvi vada specializācijas 
programmas direktors. 

3.6. Studiju saturu reglamentē arī prakses programmas, studiju darbu uzdevumi u.c. studiju 
dokumenti. 

4. Studiju procesa organizācija 

4.1.  Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts ir studiju uzskaites vienība, 
kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēĜai), 
kurā līdz 50% stundu paredzēts kontaktstundām. Kontaktstunda ir akadēmiskā 
personāla un studējošā tieša saskarsme, kas tiek īstenota studiju programmas mērėu 
un uzdevumu sasniegšanai un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda. 

4.2. Tie studenti, kuriem studiju programmās paredzētais studiju apjoms studiju gada laikā 
ir 40 kredītpunkti,  ir pilna laika studējošie. Nepilna laika studijās vienā studiju gadā 
iegūstamo kredītpunktu apjoms ir mazāks par 40.   

4.3.  Gan pilna, gan nepilna laika studējošie atkarībā no kontaktstundām ieplānotā laika 
var studēt dažādās studiju formās: dienā, vakarā, neklātienē, e-studijās (datorizētajā 
tālmācībā) u.c.  

4.4.  Katrā studiju formā, izĦemot e-studijas, tiek veidotas akadēmiskās grupas. Par 
akadēmiskās grupas maiĦu lemj Studiju daĜa pēc studenta rakstiska pieprasījuma, ko 
students iesniedz Studiju informācijas centrā (SIC), izskatīšanas. 

4.5.  Studiju gada ilgumu, tā sākumu un beigas, sadalījumu semestros, kā arī eksāmenu 
sesiju skaitu un norises laiku nosaka Studiju kalendārais grafiks. 

4.6.  Studiju gada saturisko plānojumu atbilstīgi studiju programmai nosaka Studiju gada 
plāns. 

4.7.  Studiju semestrī plānoto nodarbību norises laiku un vietu nosaka Nodarbību saraksts. 
Eksāmenu sesijā plānoto konsultāciju un eksāmenu norises laiku un vietu nosaka 
Eksāmenu un konsultāciju grafiks. 

4.8.  Studiju laikā studentam ir iespējamas bez papildus samaksas saĦemt konsultācijas par 
attiecīgā studiju kursa apguves jautājumiem ārpus nodarbību sarakstā noteiktajiem 
nodarbību laikiem. Konsultāciju apjoms vienai akadēmiskai grupai ir 5% no studiju 
plānā ieplānotā stundu skaita attiecīgam studiju kursam studijām dienā.  Konsultāciju 
laikus katram docētājam nosaka katedras docētāju konsultāciju laiku saraksts, kas tiek 
publiskots katedras ziĦojumu stendā. Studentam ir iespējams saĦemt arī maksas 
konsultācijas. Maksas konsultācijas laiku students saskaĦo ar docētāju.  

4.9.  E-studiju (datorizētās tālmācības) formai studiju procesa organizāciju reglamentē 
Nolikums par e-studiju kārtību. 

5. Pārbaudījumi un vērt ēšana 



  

5.1.  Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā 
noteiktie kārtējie pārbaudījumi (kontroldarbi, referāti u.c.). Studiju kursa noslēgumā 
students kārto studiju kursa noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu vai ieskaiti).  

5.2.  Pirms eksāmena papildus studiju kursā paredzētajām kontaktstundām tiek plānota 
pirmseksāmena konsultācija. 

5.3.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam tiek pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši 
visas studiju kursa programmā noteiktās prasības (nokārtojuši visus kārtējos 
pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības iegūšanu noteiktās saistības, kā arī 
ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada prakses atskaiti un studiju darbu.  

5.4. Pārbaudījumu vērtēšanai izmanto 10 ballu sistēmu. Kārtējos pārbaudījumus var vērtēt 
arī ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Pārbaudījumu vērtēšanas kritēriji 10 ballu sistēmā ir 
šādi: 
10 – izcili – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pārsniedz studiju programmas 
prasības; 
9 – teicami – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pilnībā atbilst studiju 
programmas prasībām; 
8 – Ĝoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas atbilst studiju programmas 
prasībām, tomēr trūkst dziĜākas izpratnes; 
7 – labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, 
bet nepietiek iemaĦas un zināšanas patstāvīgi izmantot; 
6 – gandrīz labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas 
prasībām, tomēr konstatējamas nelielas nepilnības teorijas pārzināšanā, mākā to 
izklāstīt vai saistīt ar praksi; 
5 – viduvēji – studenta zināšanas un prasmes pārsvarā atbilst studiju programmas 
prasībām, taču vienlaikus konstatējamas nepilnības teorijas pārzināšanā, izpratnē, 
izklāstā un mākā to saistīt ar praksi; 
4 – gandrīz viduvēji – studenta zināšanas un prasmes atbilst minimālajam studiju 
programmas prasību līmenim, tomēr konstatējama nepietiekama teorijas pārzināšana, 
kā arī prasmju trūkums tipveida praktisku uzdevumu patstāvīgai un pareizai izpildei; 

3 – vāji – students ir tikai daĜēji apguvis studiju programmas jautājumus  
un viĦa zināšanas un prasmes ir nepietiekamas; 
2 – Ĝoti vāji – students tikai virspusēji pārzina studiju programmas jautājumus, trūkst 
zināšanu un izpratnes par tiem;  
1 – Ĝoti, Ĝoti vāji – students nespēj veidot teorētiskas atbildes, izpildīt praktiskus 
uzdevumus. 

5.5.  Atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem par pirmā un otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu vērtējums 4 balles (gandrīz viduvēji) tiek 
uzskatīts par zemāko sekmīgo vērtējumu. 

5.6.  Kvalifikāciju piešėir, ja students Valsts pārbaudījumā vai kvalifikācijas pārbaudījumā 
ir saĦēmis sekmīgu novērtējumu. Zemākais sekmīgais novērtējums Valsts 
pārbaudījumā vai kvalifikācijas pārbaudījumā ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  

5.7.  Ja students apstrīd noslēguma pārbaudījumā saĦemtā vērtējuma objektivitāti un 
pretendē uz augstāku vērtējumu, tad viĦam pēc noslēguma pārbaudījuma 5 darba 
dienu laikā SICā ir jāiesniedz rakstiska, motivēta apelācija. Pēc apelācijas saĦemšanas 
katedras vadītājs un students izveido atkārtota pārbaudījuma komisiju trīs cilvēku 
sastāvā (no katedras vadītāja izveidotā piecu komisijas locekĜu saraksta students 
izsvītro divus, atstājot trīs). Komisija atkārtoti izvērtē studenta rakstiskā pārbaudījuma 
darbu vai atkārtoti pieĦem mutisko pārbaudījumu. Komisijas vērtējums nav 
apstrīdams.  

5.8.  Ja pārbaudījumu ir pieĦēmusi komisija, tad apelācijas izskata tikai par pārbaudījuma 
norises procedūru. Apelācijas pamatotību izvērtē apelācijas komisija: dekāns, 
prorektors akadēmiskajā darbā un rektors. Ja apstiprinās pārbaudījuma norises 



  

procedūras pārkāpumi, tad pārbaudījumā saĦemto vērtējumu anulē. Studentam tiek 
dota iespēja kārtot pārbaudījumu atkārtoti attiecīgā nolikuma noteiktajā kārtībā. 

5.9. Ja  docētājs konstatē, ka studenta darbs ir plaăiāts, tad studentam darbs ir jāveic 
atkārtoti. Atkārtota plaăiāta gadījumā students var tikt eksmatrikulēts. 

5.10.  Ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatĜautus materiālus un/vai tehniskos 
līdzekĜus, viĦš tiek atstādināts no pārbaudījuma un var tikt eksmatrikulēts. Pēc 
atstādināšanas atkārtotu pārbaudījumu students drīkst kārtot ne agrāk, kā nākošajā 
dienā. 

5.11. Ja students pārbaudījumus, kurus pieĦem komisija, nokārto ar vērtējumu ne zemāku 
par 9 (deviĦi) un visos pārējos studiju programmā ieplānotajos pārbaudījumos iegūto 
vērtējumu vidējā vērtība nav zemāka par 8,5 (astoĦi komats pieci), bet nevienā studiju 
kursā vērtējums nav zemāks par 6 (seši) , absolvējot programmu tiek izsniegts 
diploms ar izcilību.  

6. Prakses un studiju darbi 

6.1.  Studiju prakses apjomus, studiju darbu skaitu un to sadalījumu pa studiju gadiem 
nosaka studiju programma. 

6.2.  Studiju prakses organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Prakses nolikums. 
6.3.  Studiju darbu organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Nolikums par studiju darbu 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 

7. Ieskaitīšana nākamajā studiju gadā 

7.1.  Lai studentu ieskaitītu nākamajā studiju gadā, viĦam: 
7.1.1.  jābūt iegūtiem visiem iepriekšējo studiju gadu kredītpunktiem; 
7.1.2.  kārtējā studiju gadā jābūt iegūtiem vismaz 70% no plānotajiem   

kredītpunktiem; 
7.1.3.  jābūt izpildītām pārējām līguma par izglītības iegūšanu saistībām; 
7.1.4.  Jāparaksta maksājumu grafiks nākamajam studiju gadam. 

7.2.  Nākamajā studiju gadā students tiek ieskaitīts ar rektora rīkojumu. 
7.3. Rudens semestrī uzĦemtajam studentam, kurš kārtējā studiju gadā ir ieguvis no 50% 

līdz 70% no ieplānoto kredītpunktu apjoma, nav ieguvis visu iepriekšējo gadu 
plānotos kredītpunktus un ir izpildījis 7.1.3. punkta prasības, līdz 1. oktobrim ir atĜauts 
apmeklēt nodarbības kopā ar nākamā studiju gada studentiem. Ja līdz 15 oktobrim 
students nav ieguvis vismaz 70% no pēdējā gadā plānotajiem kredītpunktiem un 
100% no iepriekšējos gados plānotajiem kredītpunktiem  studentu ar rektora rīkojumu  
eksmatrikulē ar tiesībām slēgt jaunu studiju līgumu. Pavasara semestrī uzĦemtajiem 
studentiem iepriekš minētais kredītpunktu apjoms jāiegūst attiecīgi līdz 1. februārim 
un 15. februārim. 

 
 
 

8. Gala pārbaudījumi 

8.1.  Pamatstudiju un maăistra studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts 
pārbaudījumu, kura sastāvdaĜa ir bakalaura darba, diplomdarba, maăistra darba vai 
kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Doktora studiju programmas 
teorētiskās daĜas apguve noslēdzas ar promocijas darba izstrādāšanu un 
priekšaizstāvēšanu ko reglamentē Nolikums par studijām doktora studiju programmās. 

8.2.  Valsts pārbaudījumu reglamentē Valsts pārbaudījuma nolikums. Par valsts 
pārbaudījuma organizēšanu ir atbildīgs dekāns. 



  

8.3.  Ja studiju programmas ietvaros izvēles kursos ir apgūta papildu specializācija (sk. 
3.5. punktu), tad studentam ir iespēja kārtot specializācijas noslēguma pārbaudījumu 
un saĦemt dokumentu (sertifikātu), kas apliecina papildus apgūtu specializāciju. Šos  
pārbaudījumus organizē specializācijas programmas direktors sadarbībā ar dekānu.  

9. Eksmatrikulācija 

9.1.  Eksmatrikulācija ir studenta izslēgšana no Augstskolā studējošo saraksta (matrikulas). 
9.2.  Studentu eksmatrikulē, ja: 

9.2.1.  to vēlas students, 
9.2.2.  noskaidrojas, ka studenta uzĦemšanu ir ietekmējusi maldināšana, vai cita 

rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips, 
9.2.3.  students nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus 

studiju uzdevumus, 
9.2.4.  students ir pārkāpis Augstskolas iekšējās kārtības noteikumus vai ir pārtrauktas 

līgumattiecības, 
9.2.5.  pēc teorētiskā kursa beigšanas pamatstudiju vai maăistra studiju programmu 

students nav kārtojis gala pārbaudījumus vai valsts eksāmenā, diplomdarba 
aizstāvēšanā ir ieguvis zemāku vērtējumu par 4 (gandrīz viduvēji), 

9.2.6.  doktora studiju programmā studējošais nav izpildījis visus “Nolikumā par 
studijām doktora studiju programmās” minētos doktora studiju programmas 
izpildes nosacījumus noteiktajā termiĦā,  

9.2.7.  students ir apguvis studiju programmu un / vai ieguvis kvalifikāciju, 
9.2.8. doktora studiju programmā studējošais ir nokārtojis programmas teorētisko 

daĜu, 
9.2.9.  students pēc studiju pārtraukuma nav atsācis studijas. 

9.3.  Eksmatrikulācijas rīkojumu izdod rektors pēc dekāna, prorektora akadēmiskajā darbā 
vai Studiju daĜas vadītāja ierosinājuma. 

10. Studiju programmas, studiju veida un formas  maiĦa 

10.1.  Ja students vēlas mainīt studiju veidu (pilna/nepilna laika studijas), studiju formu 
(studiju laiku dienā, vakarā, sestdienās, neklātienē vai e-studijas) vai studiju program-
mu, viĦam SIC jāiesniedz rakstisks noteiktas formas iesniegums. Par studenta  
pārcelšanu uz citu studiju formu vai veidu lemj Studiju daĜa. 

10.2.  Ja studiju laikā students izlemj mainīt izvēlēto specializāciju, viĦam SIC ir 
jāiesniedz rakstisks motivēts iesniegums. Specializācijas maiĦa ir par Augstskolas 
noteiktu maksu. 

10.3.  Par iepriekšējā studiju programmā apgūto studiju kursu vērtējumu un kredītpunktu 
ieskaitīšanu studiju programmā, uz kuru students pāriet, lemj šīs studiju programmas 
direktors (dekāns). 

11. Studiju parādi 

11.1.  Studiju programmā vai studiju kursa programmā ieplānotie pārbaudījumi, kas nav 
sekmīgi nokārtoti nodarbību sarakstā, eksāmenu grafikā vai docētāja noteiktajā laikā, 
ir studiju parādi. 

11.2.  Studiju parādu kārtošana ir maksas pakalpojums, kura cena noteikta Valdes 
apstiprinātā Nomas un pakalpojumu izcenojumu sarakstā. 

11.3.  Lai nokārtotu studiju parādu, studentam: 
11.3.1.  jāvienojas ar katedras vadītāju par docētāju, kurš pieĦems pārbau-

dījumu; 



  

11.3.2.  jāsaskaĦo ar docētāju prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot 
pārbaudījumu; 

11.3.3.  jāvienojas ar  docētāju par pārbaudījuma laiku un vietu; 
11.3.4.  jāuzraksta pie klientu informētājas pieteikums atĜaujas – norīkojuma 

saĦemšanai, norādot maksas pakalpojumu veidus atbilstīgi docētāja noteiktajām 
prasībām (kārtējais pārbaudījums, maksas konsultācija u.c.); 

11.3.5.  divu nedēĜu laikā no pieteikuma iesniegšanas jāsamaksā SIC noteiktā 
maksa un jāizĦem atĜauja – norīkojums. Divu nedēĜu laikā  neizĦemtās atĜaujas – 
norīkojumi tiek iznīcināti; 

11.3.6. Ja konstatētas studenta tiesības uz pārbaudījuma kārtošanu bez maksas, 
tad SIC izsniedz bezmaksas atĜauju – norīkojumu. Bezmaksas atĜaujas tiek 
izsniegtas sekojošos gadījumos: 
11.3.6.1. ja studiju maksas parāds samaksāts pēc pārbaudījuma lapas 

izdrukāšanas līdz pārbaudījuma kārtošanai; 
11.3.6.2. Slimības dēĜ, ja students uzrāda slimības lapu, ārsta vai ārstniecības 

iestādes izsniegtu apliecinājumu par slimību, par laiku, kad bija paredzēts 
pārbaudījums; 

11.3.6.3. nozaudēta atĜauja – norīkojums vai nepareizi ierakstīts vērtējums 
gadījumos, kad katedras vadītājs vai docētājs atzīst savu vainu; 

11.3.6.4. Citi attaisnojoši iemesli – prakses Augstskolas studiju programmas 
ietvaros, Sporta sacensības.  

 
11.3.7.  atĜaujas – norīkojuma derīguma termiĦš ir 1 mēnesis, derīguma termiĦu 

nepieciešamības gadījumā SIC var pagarināt studiju gada ietvaros; 
11.3.8.  pēc pārbaudījuma atĜauja – norīkojums jāatstāj docētājam, kurš tajā 

ieraksta vērtējumu un nodod Studiju daĜā.  
11.4.  Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem 

studiju programmā noteiktajiem noslēguma pārbaudījumiem. 

12. Studiju pārtraukumi 

12.1.  Studiju pārtraukums ir laika posms, kad studējošais neveic aktīvu studiju darbu, 
tomēr nezaudē studējošā statusu (netiek eksmatrikulēts). Minimālais studiju 
pārtraukuma ilgums ir viens kalendārais gads. Par studiju pārtraukuma piešėiršanu 
lemj dekāns pēc tam,  kad students SIC ir iesniedzis rakstisku noteiktas formas 
iesniegumu un ir nokārtojis Līgumā par izglītības iegūšanu paredzētos maksājumus, 
bet ne mazāk kā 50% no gada studiju maksas, kā arī parakstījis Vienošanās protokolu 
par studiju pārtraukumu. Studiju pārtraukums tiek noteikts ar rektora rīkojumu.  

12.2. Studiju pārtraukuma laikā students drīkst kārtot studiju parādus, noteiktā kārtībā 
apmaksājot to kārtošanu, saĦemt Bibliotēkas pakalpojumus un apmeklēt lekcijas kā 
brīvklausītājs, rakstiski saskaĦojot to ar Studiju daĜas vadītāja vietnieku. Studentam ir 
liegta citu resursu izmantošana, kas ietilpst studiju maksā.  

12.3.  Lai atsāktu studijas, students SIC iesniedz rakstisku noteiktas formas iesniegumu. 
Atsākot studijas pirms 12.1. punktā noteiktā minimālā termiĦa, studentam jāsamaksā 
Augstskolas noteiktā maksa par studiju atsākšanu pirms termiĦa. Par studiju atsākšanu  
lemj dekāns. Studenta studiju atsākšana tiek noteikta ar rektora rīkojumu. Atsākot 
studijas pēc studiju pārtraukuma tiek ieskaitīti visi kredītpunkti, kas iegūti pirms  
studiju pārtraukuma. Iepriekš apgūto un aktuālajā studiju programmā apgūstamo 
studiju kursu atšėirības programmas obligātajā daĜā var būt līdz 30%, izvēles daĜā - 
bez ierobežojumiem. Ja atšėirības programmas obligātajā daĜā pārsniedz 30%, 
jāiegūst nepieciešamie kredītpunkti atbilstīgi aktuālai programmai. 



  

12.4.  Studiju pārtraukums var tikt pagarināts, ja students SIC ir iesniedzis rakstisku 
noteiktas formas iesniegumu. Studiju pārtraukuma pagarināšana tiek noteikta ar rekto-
ra rīkojumu. 

 

13.  Studējošo tiesības: 

13.1. iegūt augstāko izglītību atbilstīgajā studiju programmā; 
13.2. Augstskolas noteiktajā kārtībā izmantot Augstskolas telpas, bibliotēku, datortehniku 

un citas iekārtas un aparatūru, kopēšanas un citus pakalpojumus, ja ir izpildītas līguma 
par izglītības iegūšanu saistības; 

13.3. 12. punktā noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 
13.4. 10. punktā noteiktajā kārtībā mainīt studiju programmu; 
13.5. sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daĜu, klausīties lekcijas citās 

augstskolās, nodaĜās (fakultātēs), nodarboties ar zinātniskās pētniecības 
darbu(zinātniski pētniecisko darbu), tajā skaitā sadarbībā ar Augstskolas docētājiem 
un Augstskolas grantu pētījumu ietvaros; 

13.6. saĦemt SIC informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām; 
13.7. Augstskolā noteiktajā kārtībā SIC saĦemt izziĦas, sekmju izdrukas un studiju parādu 

kārtošanai atĜauju – norīkojumu; 
13.8. Augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, ja vien ar to netiek aizskartas 

citas personas gods un cieĦa, izdarīta neslavas celšana vai veiktas citas darbības, kas 
pārkāpj normatīvo aktu prasības; 

13.9. Augstskolā noteiktā kārtībā vēlēt un tikt ievēlētam Studentu pašpārvaldē, Senātā, 
Satversmes sapulcē; 

13.10.  Valsts un Augstskolas noteiktajā kārtībā saĦemt studiju un studējošo kredītus. 

14. Docētāja tiesības: 

14.1.  izvēlēties studiju metodes un studiju saturu, ievērojot studiju kursa programmas 
nosacījumus; 

14.2.  pazemināt patstāvīgi veicamā darba vērtējumu par iesniegšanas termiĦa 
neievērošanu; 

14.3.  noteikt patstāvīgi veicamo darbu uzdevumus; 
14.4.  noteikt kārtējā pārbaudījuma veidu, formu, laiku un vērtējuma veidu; 
14.5.  noskaidrot studenta sekmes citos studiju kursos;  
14.6.  par docētāja noteiktās kārtības neievērošanu aizrādīt studentam vai neielaist studentu 

auditorijā vai izraidīt no tās. 

15. Pārejas noteikumi 

Nolikuma 5.11. punkts stājas spēkā 2008. gada 1. septembrī. 
 

 
 
Rektors     A. Kiščenko 
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Pārbaudījumu nolikums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SIA "Biznesa augstskola Turība" 

Vienotais reă.Nr.40003135880, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 

 

APSTIPRINĀTS 

SIA "Biznesa augstskola Turība" 

Senāta sēdē, 25.10.2006 

Protokols Nr. 3(8) Rīgā 

 

Pārbaudījumu nolikums 
 

1. Vispār īgie noteikumi 

1.1.  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā 1. un 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmās kārtojami un pieĦemami pārbaudījumi, nosaka studentu un 
docētāju tiesības un pienākumus, kārtojot un pieĦemot pārbaudījumus, kā arī 
pārbaudījumu veidus un formas. 

1.2.  Pārbaudījumā tiek vērtētas studentu zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas noteiktas 
programmā.  

1.3.  Pārbaudījumus iedala kārtējos pārbaudījumos, studiju kursa noslēguma 
pārbaudījumos,  studiju gada noslēguma pārbaudījumos un gala pārbaudījumos. 

1.4.  E-studiju (datorizētajā tālmācībā) atšėirības no šā nolikuma nosaka Nolikums par e-
studiju (datorizētās tālmācības) kārtību. 

2. Pārbaudījumu veidi 

2.1.  Kārt ējie pārbaudījumi 
Kārtējie pārbaudījumi ir studiju kursa apguves laikā organizētie pārbaudījumi. Kārtējos 
pārbaudījumus organizē un vada studiju kursa docētājs. Kārtējo pārbaudījumu skaits ir 
noteikts studiju kursa programmā. Kārtējos pārbaudījumus docētājs vērtē 10 ballu sistēmā vai 
ar ieskaitīts/neieskaitīts un vērtējumus reăistrē studiju žurnālā. Kārtējo pārbaudījumu veidi ir: 

−  kontroldarbi, 
−  ziĦojumi semināros vai konferencēs, 
−  referāti un citas formas, kas veicina studiju kursa kvalitatīvu apguvi. 

 
2.2.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi 

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas studiju kursa apguve. 
Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu veidi ir: 

−  eksāmeni, 
−  ieskaites. 

Katra studiju kursa noslēguma pārbaudījuma veids ir noteikts studiju programmā un studiju kursa 
programmā. Pārbaudījuma vietu un laiku nosaka eksāmenu un konsultāciju grafiks. Studiju 
kursa noslēguma pārbaudījumu vērtējumi tiek reăistrēti pārbaudījumu vērtējumu lapās un 
studiju žurnālā. 

2.2.1.  Eksāmens ir pārbaudījums, kurā novērtē studenta iegūtās zināšanas, prasmes 
un iemaĦas attiecīgajā studiju kursā. Tās vērtē 10 ballu sistēmā. Eksāmens ir 
sekmīgi nokārtots, ja students iegūst vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm 
(gandrīz viduvēji). Eksāmenu pieĦem studiju kursa docētājs vai cits katedras 
vadītāja norīkots docētājs.  

2.2.2.  Ieskaite ir pārbaudījums, kurā studiju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un 
iemaĦas tiek novērtētas, pamatojoties uz kārtējo pārbaudījumu rezultātiem vai / 



  

un ieskaites darba rezultātiem. Vērtējums ir  10 ballu sistēmā, izĦemot aktualitāšu 
un pārskatu studiju kursus, kur vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Ieskaiti 
pieĦem studiju kursa docētājs vai cits katedras vadītāja norīkots docētājs. 

 
2.3. Studiju gada noslēguma pārbaudījumi 
Studiju gada noslēguma pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas kārtējā studiju gada 
programmas apguve. Studiju gada, izĦemot pēdējo studiju gadu studiju programmas apguvē, 
noslēguma pārbaudījumu veidi ir: 

− prakses atskaites aizstāvēšana, 
− studiju darba aizstāvēšana. 

Studiju gada noslēguma pārbaudījumus vērtē 10 ballu sistēmā. Vērtējumi tiek reăistrēti 
pārbaudījumu vērtējumu lapās. 

2.3.1. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pēc tam, kad ir izpildīta studiju programmā 
noteiktā prakse. Prakses atskaites aizstāvēšanu reglamentē Prakses nolikums. 
2.3.2. Studiju darba aizstāvēšana notiek pēc tam, kad ir izstrādāts studiju programmā 
noteiktais studiju darbs. Studiju darbu aizstāvēšanu reglamentē Nolikums par studiju darbu 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 
 

2.4. Gala pārbaudījumi  
Studiju gala pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas specializācijas vai visas studiju 
programmas apguve. Gala pārbaudījumu veidi ir: 

- specializācijas gala pārbaudījums; 
- valsts pārbaudījums. 

2.4.1. Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu. Valsts  pārbaudījumu 
reglamentē Valsts pārbaudījuma nolikums. 
2.4.2. Ar specializācijas gala pārbaudījumu noslēdzas specializācijas programmas apguve. 
Specializācijas gala pārbaudījumu vērtē ar dekāna rīkojumu apstiprināta komisija. 
Specializācijas gala pārbaudījums nav obligāta 2. līmeĦa profesionālās studiju programmas 
sastāvdaĜa. 

3. Pārbaudījumu formas 

3.1.  Iespējamās pārbaudījumu formas ir: 
−  rakstisks pārbaudījums; 
−  mutisks pārbaudījums. 

3.1.1.  Rakstisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā studenti uz pārbaudījuma 
jautājumiem atbild vai pārbaudījuma uzdevumu veic pašrocīgi  vai  
datorsalikumā. Rakstiskas formas pārbaudījuma darbi tiek pārbaudīti un vērtēti 
bez studenta klātbūtnes. Novērtējot studenta darbu, ir pieĜaujami docētāja 
jautājumi, lai precizētu studenta rakstiski veikto uzdevumu vai sniegtās atbildes 

3.1.2.  Mutisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā docētājs vērtē studenta mutiskās 
atbildes un skaidrojumus. Mutiskā pārbaudījuma daĜa var būt arī pašrocīgi vai 
datorsalikumā veicams uzdevums 

3.2.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījuma formu nosaka katedra, saskaĦojot ar Studiju 
daĜu. 

3.3. Specializācijas gala pārbaudījuma formu nosaka dekāns.  

4. STUDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

4.1.  Studenta tiesības: 
4.1.1.  pirms eksāmena noteiktā konsultāciju laikā saĦemt docētāja bezmaksas 

konsultāciju; 
4.1.2.  lūgt papildus konsultāciju, par ko students maksā augstskolas noteikto 

pakalpojuma maksu; 



  

4.1.3.  izmantot pārbaudījumā studiju kursa programmu un docētāja noteiktos 
palīglīdzekĜus; 

4.1.4.  atkārtoti kārtot pārbaudījumu, lai saĦemtu augstāku vērtējumu, izĦemot 
pārbaudījumu, ko vērtējusi komisija. Atkārtots pārbaudījums ir maksas 
pakalpojums. 

4.2.  Studenta pienākumi: 
4.2.1.  ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā un vietā, un uzrādīt docētājam  

studenta apliecību vai personu apliecinošu dokumentu; 
4.2.2. atkārtota pārbaudījuma kārtošanai ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pieteikt 

un Studiju informācijas centrā (fili ālēs - pie filiāĜu vadītāja) saĦemt atĜauju – norī-
kojumu 

4.2.3.  Vienoties ar docētāju  (katedras vadītāju) par atkārtotā pārbaudījuma laiku. 

5. Docētāja tiesības un pienākumi 

5.1.  Docētāja tiesības: 
5.1.1.  mutiskajos pārbaudījumos uzdot studentam papildu jautājumus par visu studiju 

kursu, lai noteiktu vērtējumu; 
5.1.2.  anulēt pārbaudījuma vērtējumu, ja tiek konstatēts plaăiāts vai atstādināt no 

pārbaudījuma, ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatĜautus materiālus un 
noteikt iespējamo citu pārbaudījuma laiku;  

5.1.3. noteikt studentam individuālu pārbaudījuma laiku.  
5.2.  Docētāja  pienākumi: 

5.2.1.  ne vēlāk kā otrās nodarbības laikā paziĦot par pārbaudījumu kārtošanas 
nosacījumiem un prasībām, kas studentam jāievēro, lai studiju kursa noslēgumā 
saĦemtu pozitīvu vērtējumu; 

5.2.2.  pirms pārbaudījuma izdrukāt grupas studentu sarakstu no 
https://batis.turiba.lv/pasn, lai nepielaistu pie pārbaudījuma tos studentus, kas  
iekĜauti STOP sarakstā, vai saĦemt katedrā pārbaudījuma lapu, ja pārbaudījumu 
pieĦem komisija, vai no studenta atĜauju – norīkojumu, lai varētu ievadīt 
pārbaudījuma vērtējumu datu bāzē Sekmju uzskaite; 

5.2.3. Atbilstoši instrukcijai “Vērtējumu ievadīšana studentu sekmju datu bāzē” 
ievadīt vērtējumus  Pārbaudījuma vērtējuma lapā vai atĜaujā-norīkojumā, atverot 
to no https://batis.turiba.lv/pasn; 

5.2.4. ja pārbaudījumu pieĦem komisija, tad vērtējumu ieraksta Pārbaudījuma 
vērtējuma lapā vai atĜaujā-norīkojumā, kuros parakstās visi komisijas pārstāvji. 

5.2.5.  izdarīt ierakstu “nepielaists” pārbaudījuma vērtējumu lapā, ja students nav 
nokārtojis studiju kursa kārtējos pārbaudījumus, vai “neieradās”, ja students nav 
ieradies uz pārbaudījumu, bet ir pielaists; 

5.2.6.  neatĜaut studentam kārtot pārbaudījumu, ja pārbaudījuma vērtējumu lapā ir 
ieraksts “nepielaists”; 

5.2.7.  ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc 
rakstiskā pārbaudījuma katedrā iesniegt izdrukāto un parakstīto pārbaudījuma 
vērtējuma lapu vai atĜauju – norīkojumu; 

5.2.8.  pārbaudījumu vērtējumu lapas katedra iesniedz Studiju daĜā ne vēlāk kā trešajā 
dienā pēc mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc rakstiskā pārbaudījuma. 

 

Prorektors akadēmiskajā darbā A. Kiščenko 
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SIA "Biznesa augstskola Turība" 

Vienotais reă.Nr. 40003135880, Graudu ielā 68, Rīgā, LV –1058 
APSTIPRINĀTS 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’ 
Senāta 30.04.2008. sēdē, protokols Nr.5 

ar Valdes 30.04.2008. lēmumu Nr.14 
 

PRAKSES  NOLIKUMS 

1. Vispār īgie noteikumi 
1.1. Studiju prakse ir studiju programmas neatĦemama sastāvdaĜa. Prakses mērėis – dot 
iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu 
kompetenci un apgūt praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā 
arī dot iespēju studentiem iegūt studiju darbu vai diplomdarba,  kvalifikācijas darba un 
maăistra darba izstrādei nepieciešamo informāciju un veikt pētniecisku darbu.  
1.2. Prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā.  
1.3. Prakses uzdevumi ir noteikti attiecīgo katedru apstiprinātās prakšu programmās. 
1.4. Prakses programmā noteiktos uzdevumus students veic patstāvīgi, izmantojot studiju 
procesā iegūtās zināšanas un iemaĦas, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, 
godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām personām organizācijā iegūto 
informāciju, ja tās neizpaušanu nosaka normatīvie akti.  

1.5. Pirmsdiploma prakses organizēšanu nosaka Valsts pārbaudījumu nolikums. 

2. Prakses organizēšana 
2.1. Katedra, kas ir atbildīga par attiecīgas prakses organizēšanu, tiek norīkota ar dekāna vai 
programmas direktora rīkojumu.  
2.2. Atbildīgā katedra: 

− izstrādā prakses programmas; 
− nosaka prakses vadītājus; 
− organizē pirmsprakses semināru; 
− vada un kontrolē prakses programmas izpildes gaitu; 
− organizē prakses atskaišu aizstāvēšanu un prakses vērtēšanu. 

2.3. Prakses vadītājus apstiprina ar katedras vadītāja rīkojumu.  
2.4. Par prakses vadītājiem var būt BAT docētāji un uzĦēmuma vai iestādes, kurā notiek 
prakse, darbinieki. 
2.5. Prakses vadītāja pienākumos ietilpst: 

− studenta konsultēšana prakses jautājumos; 
− prakses programmas izpildes gaitas kontrole; 
− prakses atskaites izskatīšana un sākotnējā novērtēšana pirms tās aizstāvēšanas; 
− piedalīšanās prakses atskaites aizstāvēšanā un vērtēšanā. 

2.6.  Prakses vietas students izvēlas patstāvīgi. Prakse notiek saskaĦā ar prakses līgumu. Par 
prakses vietu var izvēlēties savu darba vietu. Izvēlētās prakses vietas datus, tās nosaukumu, 
adresi un vienotā reăistra numuru students izmanto, lai BATISā sagatavotu prakses līgumu trīs 
eksemplāros un parakstītu no studenta un prakses uzĦēmuma puses, to iesniedz attiecīgās 
katedras vadītājam, filiālēs studējošie - filiāles vadītājam, bet pirmsdiploma prakses līgumu - 
dekānam, ne vēlāk kā 7 dienas pirms prakses sākuma. Ja līdz prakses sākumam nav noslēgts 
prakses līgums, tad students līdz prakses līguma iesniegšanai ar dekāna rīkojumu netiek 
pielaists praksei un tiek ievietots “STOP” sarakstā.  

3.  Prakses materiāla noformēšana, novērt ēšana, glabāšana 
3.1. Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti un saĦem no uzĦēmuma pārstāvja 
atsauksmi par darbu, kurus katedras norādītajā termiĦā iesniedz katedrā.  



  

3.2. Prakses atskaite sagatavojama datorsalikumā, kurā norāda prakses laikā veiktos 
uzdevumus atbilstoši prakses programmai. Prakses atskaiti paraksta tās autors. 
3.3. Prakses vadītājs iepazīstas ar studenta prakses atskaiti, atsauksmi par praksi un lemj par 
atĜaujas došanu prakses aizstāvēšanai. 
3.4. Prakses atskaišu aizstāvēšanu pieĦem un prakses vērtēšanu veic ar katedras vadītāja 
rīkojumu apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz divi docētāji, no kuriem viens ir 
prakses vadītājs. 
3.5. Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, rezultātu ieraksta pārbaudījumu lapā, kuru 
paraksta visi komisijas locekĜi. 
 
 
Rektors        A. Kiščenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS NR.12 
Studējošo aptauju rezultāti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Jaut_SubText Jaut_SubSubText 2007/2008 

1.1.studiju programmas apjomu un tās saturu 3.94 

1.2.pārbaudījumu veidiem un kārtošanu 4.14 

1.Informācijas pietiekamība par: 1.3.izvēles kursiem (specializāciju) 4.11 

2.1.sniegtās informācijas kvalitāte (pietiekamība, precizitāte, aktualitāte, 
atbilstība) 4.22 

2.2.problēmu atrisināšana 4.17 

2.3.atĜauju-norīkojumu izsniegšana 4.29 

2.4.pretenziju pieĦemšana/atbildes sniegšana 4.24 

2. Studiju informācijas centrs: 2.5.apkalpošanas kultūra 4.47 

3.1.studiju gada plānojums (kalendārais grafiks) 4.29 

3.2.nodarbību plānojums (dienas, laiki) 4.20 

3. Studiju procesa organizācija: 3.3.nodarbību saraksts (atbilstība, savlaicīgums) 4.44 

4.1.vērtēšanas objektivitāte 4.34 

4. Zināšanu novērtējums: 4.2.kā pastāvošā vērtēšanas sistēma motivē Jūs studēt 4.29 

5.1.auditorijas 4.57 

5.3.datornodrošinājums 4.26 

5.4.kopēšana 4.06 

5.5.norēėinu kārtība 4.47 

5. Materiāltehniskais nodrošinājums: 5.2.pārējās telpas (tīrība, kārtība) 4.67 

ārpusmācību pasākumi 4.13 

studējošo informēšana par SP darbību un aktivitātēm 4.28 

1.06.Studentu pašpārvalde: studentu interešu pārstāvēšana 4.08 

apkalpošanas kultūra 4.42 

bibliotēkas darba laiks   

literatūras izsniegšanas kārtība 4.21 

1.07.Bibliotēka: literatūras piedāvājums 4.09 

1.08.Viesnīca: Viesnīca 3.86 

C korpusa Café Turība 3.79 

C korpusā ēdnīca Nīke -E 3.97 

1.09.Ēdināšana: A korpusā ēdnīca Rīdzene serviss Pluss 4.00 

kārtības uzturēšana 4.50 

1.10. Apsardze korektums 4.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS NR.13 
Diploma paraugs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SIA "BIZNESA AUGSTSKOLA TUR ĪBA" 
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SĒRIJA PDA 

nR.<0000> 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

200_.gada __._____________ lēmumu Nr.__ 

 

 

 

Jānis BērziĦš 

personas kods 123456-12345 

ieguvis 

UzĦēmumu un iestāžu vadītāja 

kvalifik āciju 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

un 

profesionālo maăistra grādu 

valsts pārvaldē 

 

 

 

 

 

Z.v.                                                                                  Rektors A. Kiščenko 

 

 

Valsts pārbaudījuma 

komisijas priekšsēdētājs                                                                    J.BērziĦš 

 

 

Rīgā 

200__.gada __.________________ 

Reăistrācijas Nr.__ 

 

 


