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INFORMĀCIJA PAR AKREDITĀCIJAS PERIODA
PAŠNOVĒRTĒJUMA PROCESU UN ZIĥOJUMA SATURU
2007.gada decembrī beidzas LLU Ekonomikas doktora studiju programmas sešu
gadu akreditācijas termiĦš. Akreditētajā periodā programma kĜuvusi par vispieprasītāko un
visplašāko no LLU doktora studiju programmām.
Šis ir pašnovērtējums par visu programmas darbības periodu, kas ietver gan
ikgadējo ziĦojumu saturu, gan jaunus kopējos vērtējumus par visu periodu, kā arī
prognozējumus un plānojumus tālākai attīstībai.
Doktorantu skaits programmā konsekventi un ievērojami pieaudzis un 15
doktoranti ieguvuši ekonomikas zinātĦu doktora grādu, bet vēl daudzi doktoranti
saĦēmuši sertifikātus par programmas izpildi, kuri 3 gados nav paspējuši iesniegt gatavus
promocijas darbus. Salīdzinot ar pirmsakreditācijas attiecīgu sešu gadu periodu,
sagatavoto doktoru skaits pieaudzis par divām trešdaĜām
ZiĦojumā sakārtota informācija par programmas kvalitatīvu attīstību, tās darbības
rezultātiem un attīstības iespējām. Iespējas raksturo:
♦ akadēmiskā personāla augsta kvalifikācija un zinātnisko vadītāju pietiekama
kapacitāte,
♦ studiju tehniskās bāzes būtisks progress,
♦ informatīvās bāzes būtiski pilnveidojumi,
♦ pētījumu tematikas daudzveidība un plaša izvēle,
♦ starpinstitucionālās un starpaugstskolu sadarbības iespējas,
♦ starptautiskā sadarbība, aktīvi piedaloties starptautiskās zinātniskās konferencēs
Latvijā, Lietuvā, Polijā, Austrijā, Vācijā, Bulgārijā, Itālijā u.c. valstīs,
♦ doktorantu pētījumu rezultātu prezentācijas un publicēšanas plašās iespējas.
Pašnovērtējuma un pilnveidošanas procesā, programmā un tās organizācijā notikušās
izmaiĦas pārsvarā ir kvalitatīvas un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.
oktobra noteikumu Nr. 821 45. punktā minētās izmaiĦas nav notikušas.
Pašnovērtējuma procesā visā periodā aktīvi piedalījās doktoranti un zinātniskie
vadītāji, kā arī darba devēji.
Pieaugot doktorantu skaitam un sagatavoto jauno doktoru skaitam, būtiski
palielinājies arī zinātnisko vadītāju skaits un rezerve.
Kopumā akreditētai LLU EF Doktora studiju programmai ir spēcīgs vispusīgs
potenciāls rezultatīvai tālākai darbībai.
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INFORMATION ON THE SELF-ASSESSMENT PROCEDURE OF
THE ACCREDITATION PERIOD AND THE
CONTENT OF THE REPORT
In December, 2007 the six years accreditation period ends for the Doctoral study
programme in Economics of Latvia University of Agriculture. During the accredited period
the Programme has become the most demanded and the most comprehensive among all the
doctoral study programmes of Latvia University of Agriculture.
The present self-assessment covers the entire Programme performance period,
comprising both the content of annual reports and new total evaluations for the whole
period, as well as forecasts and plans for the future development.
The number of PhD students in the Programme under repeated accreditation has
grown consistently and considerably, and 15 PhD students have acquired Doctor’s
degree in Economics, whereas many other PhD students have received certificates on the
fulfilment of the study Programme requirements, yet they have not managed to submit
ready PhD papers within 3 years. The number of prepared doctors has grown by two
thirds in comparison with the respective pre-accreditation six years period.
The report includes the information on qualitative development of the Programme, its
performance results and perspectives for the development. The following aspects
characterise the mentioned perspectives:
♦ high qualification of the academic staff and sufficient capacity of the scientific
advisers;
♦ considerable advancement of technical basis for the studies;
♦ essential improvement of informative basis;
♦ diversity and wide choice of research themes;
♦ cooperation possibilities among institutions and higher education institutions;
♦ international cooperation with active participation in international scientific
conferences in Latvia, Lithuania, Poland, Austria, Germany, Bulgaria, Italy and
other countries;
♦ comprehensive opportunities for presentation and publishing of PhD students
research results.
The changes having occurred in the Programme and its organisation during the
process of self-assessment and improvement are mainly qualitative changes and no
changes mentioned in Item 45 of the Cabinet Regulations No 821 dd October 3, 2006 of
the Republic of Latvia have occurred.
PhD students and their scientific advisers, as well as employers have taken an active
participation during the whole self-assessment period.
The number and potential of scientific advisers have significantly increased with the
increase of the number of PhD students and new doctors.
In general the accredited doctoral study Programme of Faculty of Economics, Latvia
University of Agriculture has a strong and comprehensive potential for the efficient
future performance.

4

PROGRAMMAS DARBĪBAS UN REZULTĀTU ANOTĀCIJA
Regulārie pašnovērtējumi un nemitīgie kvalitatīvie pilnveidojumi sekmējuši
programmas darbības rezultātu vispusīgu attīstību.
♦ Augstā līmenī nostādīta jauno doktorantu imatrikulācija, kas LLU notiek ikmēneša
Zinātnes padomes sēdēs, kam seko pētījumu individuālo (personālo) programmu
apstiprināšana Promocijas padomes sēdēs.
♦ Akreditētās programmas sešos gados ekonomikas doktora zinātnisko grādu ieguvušo
skaits palielinājies par divām trešdaĜām mūsu programmas absolventu (jauno
doktoru saraksts 1. pielikumā).
♦ Jaunie ekonomikas doktori strādā augstskolās, zinātniskajos institūtos un valsts
pārvaldē un darba devēju vērtējums ir Ĝoti pozitīvs.
♦ Sešos gados doktorantu skaits programmā pieaudzis par 59 procentiem,
sasniedzis 70 studējošos un ir vislielākais no visām LLU doktoru studiju programmām
(sk. 6. tabulu).
♦ Programmas īstenošanai fakultātē ir spēcīgs akadēmiskais personāls un jaunu
zinātnisko vadītāju pieteikuma rezerve (sk. 3. tabulu).
♦ Doktorantu rīcībā ir nepieciešamā infrastruktūra, kas 2006. gadā būtiski pilnveidota,
izveidojot īpašu, labi aprīkotu doktorantu darba telpu.
♦ Izstrādāta un 2006. gadā izdota jauna, oriăināla pirmā Rokasgrāmata LLU
ekonomikas doktorantiem un viĦu zinātniskajiem vadītājiem (sk. 12. pielikumu).
♦ Doktorantu rīcībā ir pietiekami iespēju savu pētījumu rezultātu publicēšanai LZP
atzītos zinātniskos izdevumos un to prezentēšanai starptautiskās zinātniskās
konferencēs.
♦ Daudzi doktoranti ir jau izstrādājuši promocijas darbus un darbojas fināla
procesos:
 divi ir iesnieguši darbus Promocijas padomei;
 9 doktorantu darbi iesniegti katedrās un atrodas aprobācijas procesos;
 vēl 6 doktoranti jau prezentējuši pētījumu rezultātus un darba pirmo lasījumu
publiskajā seminārā;
 nobeiguma stadijā atrodas vēl 4 darbi, kuri tiks prezentēti publiskajā seminārā
2007. gadā.
♦ Doktorantu, zinātnisko vadītāju un darba devēju aptaujās iegūti vērtīgi priekšlikumi,
kas tiks izmantoti programmas kvalitātes un rezultativitātes paaugstināšanā.
♦ Fināla procesos darbojošos doktorantu saraksti 2. pielikumā.
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SUMMARY OF THE PROGRAMME PERFORMANCE
AND RESULTS
Regular self-assessment and continuous qualitative improvements have promoted
comprehensive development of the Programme performance results.
♦ Matriculation of new PhD students is set on a high level; matriculation at Latvia
University of Agriculture is held every month at the meetings of the Council of
Science, followed by the approval of incoming PhD students’ individual (personal)
study programmes at the meetings of the Promotion Council.
♦ The number of persons acquired a doctor’s degree in economics has increased by
two thirds of the Programme graduates during the six years period of the accredited
programme (list of the new PhD students is given in Appendix 1).
♦ New doctors of economics work at higher education institutions, universities, research
institutions and state administration, and the evaluation provided by their employers
is very positive.
♦ During six years the number of PhD students matriculated in the Programme has
increased by 59 per cent, reaching 70 students, and thus the Programme has the
largest number of students of all the doctoral study programmes of Latvia University of
Agriculture (Table 6).
♦ The Faculty of Economics has strong academic staff and potential for new scientific
advisers necessary for the Programme implementation (Table 3).
♦ The necessary infrastructure is at PhD students’ disposal, and in 2006 the mentioned
infrastructure was significantly improved, consequently including the establishment of
special well equipped research premises for PhD students.
♦ In 2006 a new and original first Manual for Latvia University of Agriculture PhD
students of economics and their scientific advisers was elaborated and published
(Appendix 12).
♦ PhD students have enough opportunities to publish their research results in the
scientific proceedings approved by Latvian Council of Science, and to present their
findings at international scientific conferences.
♦ Many PhD students have already elaborated their PhD papers and currently are
at the final stage:
 two PhD students have submitted their papers to the Promotion Council;
 nine PhD students have submitted their papers to their Departments and these
papers are currently under the approbation;
 six more PhD students have already presented their research results and their PhD
paper for the first reading at the public seminar;
 four more papers are at the final stage of elaboration, and they will be presented at
a public seminar in 2007.
♦ Valuable proposals were received from the questionnaires filled in by PhD students,
their scientific advisers and employers; these proposals will be considered for the
increase of the Programme quality and efficiency.
♦ The list of PhD students being at the final stage of the paper elaboration is given in
Appendix 2.
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LLU EKONOMIKAS DOKTORA STUDIJU
AKREDITĒTĀS PROGRAMMAS ANOTĀCIJA
Doktora studiju programma izstrādāta saskaĦā ar zinātniskās kvalifikācijas
starptautiskajiem standartiem, pamatojoties uz Latvijas Republikas un LLU Satversmi,
saskaĦā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, ievērojot Ministru kabineta
Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem, Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas
nolikumu, kā arī Augstākās Izglītības Padomes un Latvijas Zinātnes Padomes ieteikumus
vai norādījumus, nacionālos un LLU standartus.
Programma paredzēta trijiem studiju gadiem un paveiktajam doktoranta darba
apjomam jāatbilst vismaz 120 kredītpunktiem (KP).
Šīs programmas mērėis ir radīt institucionālos, intelektuālos, metodoloăiskos un
zinātniskos apstākĜus, kas veicina ekonomikas zinātĦu starptautiskajiem standartiem
atbilstoša kvalifikācijas līmeĦa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada
doktorantiem iespējas apgūt augstākā līmeĦa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba
metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski
pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu doktora grādu.
Šāda mērėa sasniegšanai programmā formulēti 8 galvenie uzdevumi.
Studiju teorētiskā kursa apjoms ir 30 KP no kuriem četri ir obligātie priekšmeti 26
KP kopapjomā, to skaitā 22 KP noslēdzas ar promocijas eksāmeniem, un 4 KP jāiegūst
papildus studējot pētījumu metodes.
Pētnieciskajam darbam, pētījumu rezultātu publicēšanai un prezentācijai un
promocijas darba noformēšanai paredzēti 90 KP.
Atsevišėā programmas sadaĜā formulēti sasniedzamie rezultāti.
Katram studiju gadam programmā noteikti konkrēti apjomi visos darbu veidos.
Īpašās sadaĜās sakārtotas funkcijas programmā iesaistītajām struktūrvienībām, un
raksturots akadēmiskais un zinātniskais personāls, kas iesaistās programmas realizācijā.
Atsevišėās sadaĜās raksturotas programmas realizācijas materiāli tehniskās iespējas,
doktorantu publicēšanās un sadarbības iespējas, kā arī iespējas piedalīties LZP finansētos
projektos, valsts nozīmes programmās un nozaru ministriju pasūtītos pētījumos.
Akreditētās programmas darbības gados doktora studiju programma nemitīgi
pilnveidota pašnovērtējumu procesos, bet sešos gados notikušās izmaiĦas nepārsniedz MK
2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr. 821 45.punktā noteiktos kritērijus.
Programma 3. pielikumā.
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SUMMARY ON THE ACCREDITED DOCTORAL STUDY
PROGRAMME IN ECONOMICS OF
LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE
The doctoral study programme was elaborated in compliance with the international
scientific qualification standards, based on the Constitution of the Republic of Latvia and
the Constitution of Latvia University of Agriculture, in compliance with the law “On
Institutions of Higher Education”, the law “On Scientific Activity”, considering the
Cabinet Regulations “Regulations on the Procedure and Criteria of Promotion”,
Regulations of the State Scientific Qualification Commission, as well as Council of Higher
Education, and recommendations or instructions of Latvian Council of Science, the national
standards and the standards of Latvia University of Agriculture.
The implementation of the Programme is envisaged for three study years, and the
scope of work fulfilled by a PhD student shall equal to at least 120 credit points (CP).
The aim of the Programme is to establish the institutional, intellectual,
methodological and scientific conditions that promote the formation of a new generation of
scientists corresponding to the qualification level of the international standards of
economic science, and provide the opportunities for PhD students to acquire theoretical
study methods of the highest level, research methods and organisational principles, to
elaborate a PhD paper and acquire internationally recognisable doctor’s degree in the
science of economics.
The Programme comprises eight main objectives that were advanced to achieve the
set aim.
The scope of theoretical course amounts to 30 CP of which four are compulsory
courses equalling to 26 CP in total, including 22 CP which end with the expert
examinations, and 4 CP shall be obtained in additional studies of the research methods.
90 CP are envisaged for the research work, publishing of the research results and
presentation of findings, as well as for the designing of the PhD paper.
The results to be achieved are set in a separate section of the Programme.
Certain scope of work is determined for each study year of the Programme.
Specific sections include the functions envisaged for the structural units, and the
description of the academic and scientific staff involved in the Programme implementation.
Individual sections provide the description of material and technical resources for the
Programme implementation, possibilities for PhD students to publish their findings and
cooperation opportunities, as well as opportunities for the participation in the projects
financed by Latvian Council of Science, national programmes and ministerial studies and
researches.
During the performance years of the accredited Programme the doctoral study
programme has been consistently improved during the self-assessment processes, however
the changes having occurred within six years do not exceed the criteria determined in Item
45 of the Cabinet Regulations No. 821 of October 3, 2006.
The Programme is given in Appendix 3.
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1. IMATRIKULĀCIJA
LLU imatrikulācija doktorantūrā notiek LLU Zinātnes padomes atklātās ikmēneša
sēdēs. Vienlaicīgi tiek apstiprināts arī zinātniskais vadītājs.
Ekonomikas doktora studiju programmā uzĦem personas, kuru iegūtā izglītība atbilst
sociālo zinātĦu maăistra grāda ekonomikā prasībām.
Imatrikulētais doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju mēneša laikā izstrādā
tēmas izvēles pamatojumu un savu pētījumu programmu, ko apstiprina Promocijas
padome atklātā sēdē.

2. AKREDITĒTĀS LLU EKONOMIKAS DOKTORA STUDIJU
PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA PROCESA
RAKSTUROJUMS
Programma akreditēta 2001.gada 19.decembrī uz sešiem gadiem – līdz 2007.gada
31.decembrim.
Programmas darbības pašnovērtējums, tās kvalitatīvās atbilstības procesu izpēte un
kvalitatīvi pilnveidojumi veikti sistemātiski par šādiem periodiem:
♦ par periodu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 30.septembrim.
♦ par periodu no 2003.gada 1.oktobra līdz 2004.gada 30.septembrim.
♦ par periodu no 2004.gada 1.oktobra līdz 2005.gada 30.septembrim.
♦ par periodu no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 30.septembrim.
♦ par periodu no 2006.gada 1.oktobra līdz 2007.gada 30.martam.
Visi pašnovērtējuma ziĦojumi un attiecīgie pilnveidojumi tika akceptēti fakultātes
Domē un apstiprināti LLU Senātā.
Kvalitatīviem pilnveidojumiem tika pakĜauti visi programmas struktūrelementi un
pasākumi tās kvalitatīvas un rezultatīvas darbības nodrošināšanai:
♦ programmas mērėa redakcionālie pilnveidojumi;
♦ programmas uzdevumu saturiska optimizācija atbilstoši zinātnes un
izglītības attīstības radītām prasībām;
♦ teorētisko studiju plāna kvalitatīvas korekcijas;
♦ pētnieciskā darba organizācijas noteikumu precizējumi;
♦ plānojamo un sasniedzamo rezultātu definīciju pilnveidojumi;
♦ zinātnisko vadītāju sastāva papildinājumi;
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♦ infrastruktūras pilnveidojumi;
♦ doktorantu un zinātnisko vadītāju viedokĜu un vērtējumu noskaidrošana
aptauju veidā;
♦ atklāto problēmu risinājumu iespēju izpēte un pasākumu noteikšana, kas
atrodami katra perioda ziĦojumā.
Pašnovērtējumu ziĦojumi – 4., 5., 6., 7. un 8. pielikumos.

3. AKREDITĒTĀ UN PAŠNOVĒRTĒJUMA PROCESĀ
KVALITATĪVI PILNVEIDOTĀ LLU EKONOMIKAS STUDIJU
PROGRAMMA
3.1. Programmas mērėa optimizācija
Pašnovērtējuma

procesā

iepriekšējos

periodos

precizētais

un

pilnveidotais

programmas mērėa definējums stabilizējies, un ir - radīt intelektuālos, metodoloăiskos,
zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākĜus, kas veicina ekonomikas zinātĦu
starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeĦa jaunas zinātnieku paaudzes
veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeĦa teorētisko studiju
metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas
darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu doktora grādu.
Mūsu programmas mērėis labi saskaĦojas arī ar citu valstu augstskolu – Tartu
Universitātes

Ekonomikas

un

biznesa

administrācijas

fakultātes,

Kopenhāgenas

Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes, Kentuki universitātes Lauksaimniecības
ekonomikas departamenta ekonomikas doktora studiju programmu mērėiem.

3.2. Programmas uzdevumu attīstība
Šajā pašnovērtējuma periodā stabilizējās arī agrāk pilnveidotie doktorantu uzdevumi
programmas izpildei:
♦ pilnībā apgūt ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko metožu
pielietošanas prasmi;
♦ padziĜināt teorētisko sagatavotību starptautiskajā globālajā ekonomikā,
makroekonomikā, uzĦēmuma ekonomikā (mikroekonomikā), agrārajā un
reăionālajā ekonomikā, un ar tām saistītās zinātĦu nozarēs;
♦ nokārtot promocijas eksāmenus un visu teorētisko kursu;
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♦ sasniegt augsta līmeĦa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības un
tālākizglītības darbā un starptautiskajā sadarbībā;
♦ veikt pētījumus saskaĦā ar savu individuālo pētījumu plānu un programmu;
♦ izstrādāt un iesniegt promocijas darbu;
♦ pētījumu rezultātus publicēt augsta līmeĦa zinātniskos uzdevumos;
♦ pētījumu rezultātus prezentēt starptautiskās un nacionālās zinātniskās
konferencēs.

3.3. Teorētisko studiju attīstības vērtējumi un plāna korekcijas
Sasniegumi:
♦ palielinās tā jauno doktorantu daĜa, kuri iekĜaujas programmā paredzētajā
teorētisko studiju laikā;
♦ promocijas eksāmeni parādīja pārsvarā Ĝoti labas un arī teicamas doktorantu
zināšanas, bet dažos eksāmenos zināšanas bija izcilas;
♦ metodoloăijas studiju jomā turpinās veiksmīga mērėtiecīga sadarbība ar LU
Ekonomikas un Vadībzinību Doktora studiju programmām.
Vājās vietas:
♦ joprojām daĜa doktorantu teorētisko daĜu vēl neizpilda programmā
paredzētajā laikā;
♦ dažiem doktorantiem nav augsts zināšanu līmenis teorijā un pētījumu
metodoloăijā;
♦ dažiem doktorantiem vēl nav augsts līmenis svešvalodu pielietojumā.
Risinājumi un pasākumi kvalitātes paaugstināšanai:
♦ LLU Senāts apstiprinājis doktora studiju programmu jaunu standartu, kas
rosināja pilnveidojumus arī ekonomikas studiju programmas teorētisko
studiju daĜā;
♦ mainīts pētījuma virziena promocijas eksāmena apjoms, paaugstinātas
prasības un pārkārtota tā procedūra.
Tagad šā eksāmena gatavošanas process apvienots ar promocijas darba teorētiskās,
metodoloăiskās un dokumentārās (tiesiskās) nodaĜu izveidošanu un noformēšanu. Tātad šis
eksāmens jākārto tad, kad pilnīgi noformēta darba ievaddaĜa, teorētiskā, metodoloăiskā un
dokumentārās daĜas, kuras saĦēmis un akceptējis zinātniskais vadītājs. Eksāmenā
doktorants prezentē LLU zinātĦu prorektora ieceltai komisijai sava promocijas darba šo
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nodaĜu saturu un savas zināšanas. Par sekmīgi nokārtotu šo eksāmenu doktorants saĦem
10 KP.
Izvēles daĜā doktorantam jāpapildina zināšanas pētījumu metodoloăijā, ko var veikt
arī citā augstskolā.
Obligātajā daĜā tagad ir 4 eksāmeni, no kuriem 3 promocijas eksāmeni:
1. Ekonomika – 8 KP,
2. Pētījuma virziena īpašais eksāmens – 10 KP,
3. Profesionālās svešvalodas pielietošanas prasme ekonomikas pētījumos – 4KP, bet
ceturtais obligātais kurss un eksāmens ir Zinātniskā darba un pētījumu metodoloăija
– 4 KP.
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4. IZMAIĥAS LLU EKONOMIKAS DOKTORA STUDIJU
PROGRAMMAS STRUKTŪRĀ UN KOMPONENTĒS KOPŠ
IEPRIEKŠĒJĀS AKREDITĀCIJAS
1. tabula

Programmas kopapjoms

144

LLU doktora
studiju programmu
jaunais standarts
apstiprināts Senātā
2006.gada
11.oktobrī Nr. 5-215
120

Pēc jaunā
standarta
izmainītā
Ekonomikas
doktora studiju
programma
120

30
114

20-30
90-100

30
90

2001.gada
19.decembrī
akreditētā
programma

No tiem:
♦ Teorētiskās studijas
♦ Zinātniskais darbs

TEORĒTISKO STUDIJU KOMPONENTES

- Ekonomika (nozares un
apakšnozares kompleksais
kurss
ar
promocijas
eksāmenu)
- Pētījuma
virziena
individuālais
speckurss
(disertācijas
tēmas
teorētiskā, metodoloăiskā
un
tiesiskā
bāze
ar
promocijas eksāmenu)
- Profesionālās svešvalodas
pielietošana
ekonomikas
pētījumos (valodu katedras
speckuss ar promocijas
eksāmenu)
- Zinātniskā
darba
metodoloăija
(profesora
I.Liepas programma un
eksāmens)
Izvēles daĜa
- Ekonomikas
pētījumu
metodes
- Citi kursi

8

6-10

8

4

6-10

10

4

4

4

4

4-6

4

4

2

4

6

0

0
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5. PROGRAMMAS TEORĒTISKO STUDIJU ORGANIZĀCIJA
5.1.Teorētisko studiju kursu aprakstu anotācijas
Pirmais patstāvīgi gatavojamais kurss ir „Ekonomika”, kas kārtojams kā
promocijas eksāmens LLU ZinātĦu prorektora ieceltai komisijai.
Šī kompleksā eksāmena programmas agregētie jautājumi sadalās 41 grupā:
1. UzĦēmējdarbības tiesiskā un normatīvā bāze.
2. Ekonomika, tās būtība, filozofija.
3. UzĦēmējdarbība: būtība, filosofija, misija, pamatprincipi, definīcijas.
4. UzĦēmējdarbības stratēăija: būtība, veidi, līmeĦi, virzieni.
5. UzĦēmuma vai uzĦēmējsabiedrības dibināšana: mērėi, motīvi, process.
6. UzĦēmējdarbības vide: politiskā, ekonomiskā, tiesiskā, sabiedriskā, sociālā,
ăeogrāfiskā, fiziskā.
7. Ražošana, pakalpojumi: būtība, filosofija, misija.
8. Ražošanas faktori – makroekonomiska kategorija.
9. Ražošanas resursi – uzĦēmuma (mikroekonomiskie).
10. Konkurence: būtība, nozīme, konkurenti, likumdošana.
11. Tirgus, tā būtība, definīcijas, filosofija, misija, veidi.
12. Tirgvedība, tirgzinība, mārketings.
13. Plānošana, prognozēšana, tās nepieciešamība, pamatnosacījumi.
14. Budžeti, to veidi, būtība, nepieciešamība. Saimnieciskie budžeti, finanšu budžeti,
budžetēšana.
15. UzĦēmējdarbības finanses.
16. Grāmatvedība, tās veidi.
17. Riskoloăija.
18. Maksātspēja, maksātnespēja, mierizlīgums, sanācija, bankrots.
19. UzĦēmējdarbības kreditēšana.
20. Valsts iekārta un funkcijas.
21. Agrārā politika Latvijā.
22. Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika.
23. Apdrošināšanas tirgus: sistēma un darbība.
24. Zemkopības ministrijas sistēma, struktūra (lauksaimniecība, mežsaimniecība,
zivsaimniecība un pārtika) un funkcijas.
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25. Zemesgrāmatas.
26. Pašvaldību funkcijas uzĦēmējdarbībā.
27. Saimnieciskās darbības pašpārvalde: būtība, misija, funkcijas.
28. Reăionālā politika.
29. UzĦēmējdarbības formas.
30. UzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību pārvalde: filosofija, metodoloăija, būtība,
mērėi, funkcijas, uzdevumi, sistēmas, instrumenti, mehānismi.
31. UzĦēmējdarbības vadīšana.
32. ANO, PAO.
33. Starptautiskie ekonomiskie sakari uzĦēmējdarbībā: būtība, mērėi, principi.
34. Ārvalstu kapitāls Latvijā.
35. Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO).
36. Eksports, imports: teorija, sociāli ekonomiskā būtība, nozīme.
37. Kooperācija, integrācija.
38. Biržas: veidi, loma, darbība. Rīgas FB darbība.
39. Vērtspapīri.
40. Ekonomisko un reăionālo pētījumu metodes.
41. Loăistika.
Programma 9. pielikumā.
Otrs svarīgākais kurss un promocijas eksāmens ir speciālais eksāmens par
promocijas darba pētījuma virziena teorētisko, tiesisko (dokumentāro) un metodoloăisko
daĜu.
Šī eksāmena gatavošanas process apvienojas ar promocijas darba teorētiskās,
metodoloăiskās un tiesiskās nodaĜu veidošanu un noformēšanu.
Tas nozīmē, ka pētījuma virziena speciālais eksāmens jākārto tajā brīdī, kad
zinātniskais vadītājs ir pieĦēmis un akceptējis promocijas darba ievaddaĜu, teorētisko
nodaĜu, pētījumā izmantoto metožu izklāstu un nodaĜu vai apakšnodaĜu par tēmai saistošo
tiesisko un normatīvo bāzi.
Tātad šī eksāmena gatavošanu jāsāk (sākas) ar to brīdi, kad pretendents pieĦēmis
lēmumu studēt doktorantūrā un uzsāk tēmas izvēli, tās izpētes stāvokĜa noskaidrošanu
pasaulē un Latvijā, aktualitātes pamatojuma veidošanu, kad ir jāizskata daudz zinātniskās
literatūras, pamatīgi jāiedziĜinās tēmā, dziĜi jāizdomā visi aspekti un jāpieĦem savai dzīvei
svarīgs lēmums.
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Ar pavisam konkrēta plāna izstrādi, šī eksāmena gatavošana turpinās plašos
pētījumos pēc uzĦemšanas un tēmas, kā arī programmas apstiprināšanas.
Šajā posmā un procesā ir īpaši svarīga zinātniskā vadītāja palīdzība un kontrole.
Teorētisko, metodoloăisko un juridisko studiju plānam, līdz ar to arī promocijas
darba attiecīgo nodaĜu izstrādes plānam jābūt Ĝoti pārdomātam, konkrētam, lietišėam un
reālam, lai līdz 1. gada beigām tiktu izstrādātas visas teorētiskās, metodoloăiskās un
dokumentārās sadaĜas (nodaĜas) un nokārtots eksāmens.
Gatavojoties speciālajam promocijas eksāmenam, doktorants izveido arī lielāko daĜu
no izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksta
Eksāmena procedūra:
1. Doktorants piesaka šo savu eksāmenu vismaz trīs nedēĜas iepriekš fakultātes
doktorantūras birojā.
2. Eksāmenu pieĦem LLU Zinātnes prorektora apstiprināta komisija.
3. Eksāmena komisija vispirms uzklausa doktoranta zinātniskā vadītāja
informāciju par iesniegtām promocijas darba nodaĜām un to kvalitāti.
4. Iesniegto sadaĜu tekstu vienu eksemplāru doktorants pirms eksāmena uzrāda
(iesniedz) komisijai.
5. Doktorants 20 līdz 30 minūtēs prezentē iesniegto sadaĜu saturu, izdalot
filozofiskos, teorētiskos, metodiskos un tiesiskos aspektus.
6. Komisijas locekĜi uzdod jautājumus un uzklausa atbildes.
7. Komisijas locekĜi izsaka savus viedokĜus un vērtējumus.
8. Diskusijā var piedalīties arī doktoranta zinātniskais vadītājs, Promocijas
padomes locekĜi, kā arī citas klātesošās personas.
Par pētījuma virziena speciālā eksāmena veiksmīgu nokārtošu doktorants iegūst 10
kredītpunktus.
Trešais promocijas eksāmens doktorantiem ir jākārto AngĜu valoda doktorantūrā,
kas pielietojuma savā zinātniskajā darbā.
Par šo eksāmenu doktorants iegūst 4 kredītpunktus.
Eksāmena programma un prasības
Kopējais kontaktstundu skaits ir 64.
Programmā ir paredzēta zinātniskās darbības sekmīgai īstenošanai nepieciešamo
prasmju sistemātiska pilnveide. Galvenā uzmanība ir pievērsta zinātniskā teksta rakstīšanas
un prezentācijas prasmēm, zinātniskās terminoloăijas apguvei un autentiskas zinātniskās
literatūras studijām.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu noteiktos kredītpunktus, doktorantam jāizlasa ne mazāk kā 120 lapaspuses
zinātniskās literatūras par sava promocijas darba tematu. Nodarbībās regulāri angĜu valodā
jāsniedz mutisks pārskats par izlasīto un iegūto informāciju, kā arī rakstiski jāsagatavo
kopsavilkumi par izlasīto literatūru.
Studiju laikā jāapgūst un jāatbild ne mazāk par 250 terminiem.
Angliski jāuzraksta un jāaizstāv referāts (apjoms ne mazāks par 5 lpp. datorrakstā),
jāsagatavo publicēšanai paredzēts zinātnisks raksts (apjoms ne mazāks par 6 lpp.), kā arī
jānokārto eksāmens.
Kursa programma 10. pielikumā.
Obligātā bloka kurss Zinātniskā darba un pētījumu metodoloăijā ir jāapgūst pēc
LLU Doktorantūras daĜas plāniem.
Priekšmeta kurss sastāv no lekcijām un semināriem, par kuriem kopā var iegūt 4 KP.
Semināru laikā doktorantiem ir iespēja prezentēt sava pētījuma galvenos elementus –
mērėi, uzdevumus, hipotēzi, un arī metodes, katra uzdevuma atrisināšanai.
Viena no eksāmena sastāvdaĜām ir eseja par doktoranta plānoto pētījumu tēmas
izvēles argumentiem, mērėi, uzdevumiem, un katram uzdevumam ir jābūt piemeklētai
metodei un jābūt arī detalizētam aprakstam katras metodes pielietojumam.
Kursa programma 11. pielikumā.

5.2. Organizācija un kontrole
Pirmo komplekso studiju priekšmetu Ekonomika doktorants apgūst patstāvīgi,
konsultējoties ar savu zinātnisko vadītāju un studiju programmas vadītāju.
Kontroles forma ir promocijas eksāmens, ko pieĦem LLU Zinātnes prorektora
izveidota komisija. Par šo eksāmenu ieskaita 8 KP.
Otrais īpaši svarīgais priekšmets un promocijas pārbaudījums par promocijas darba
teorētisko, metodoloăisko un dokumentāro daĜu arī tiek kārtots pie LLU Zinātnes
prorektora nozīmētas

komisijas,

piedaloties zinātniskajam

vadītājam

un

citiem

speciālistiem.
Trešais studiju priekšmets, kura apguve un kārtošana arī sākas ar doktoranta
uzĦemšanas dienu, ir svešvalodas profesionāla pielietošana ekonomikas pētījumos.
Šis priekšmets arī nominēts obligātā promocijas eksāmena līmenī un zināšanas
pārbauda zinātĦu prorektora iecelta komisija. Tas tiek novērtēts ar 4 KP.
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Obligātais priekšmets Zinātniskā darba un pētījumu metodoloăija apgūstams
oktobra – decembra mēnešos LLU Senāta priekšsēdētāja, profesora Imanta Liepas vadībā.
Arī šī priekšmeta vērtība ir 4 KP.
Bez šiem četriem obligātajiem eksāmeniem, kas kopā sastāda 26 KP, doktorantiem ir
4 KP apjoma izvēles iespējas ekonomikas pētījumu metožu padziĜinātai apguvei, atbilstoši
sava promocijas darba tēmas vajadzībām. Šīs iespējas doktoranti izmanto izvēloties
Latvijas Universitātes Ekonomikas doktora studiju programmās paredzētos priekšmetus un
mācībspēkus – profesoru Edvīnu Vanagu, profesori Birutu Sloku, profesoru Uldi Rozevski
u.c.
Visu teorētisko daĜu paredzēts apgūt studiju laika pirmajos 12 – 14 mēnešos, lai pēc
tam doktorants ieslēgtos pētījumos, to rezultātu publicēšanā, prezentēšanā, promocijas
darba veidošanā.

6. PĒTNIECISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA UN TĀS
PILNVEIDOJUMI PAŠNOVĒRTĒJUMA PROCESOS
Programmā noteiktais pētniecības darba apjoms ir 90 KP un tas sadalās šādos secīgos
darbos :
♦ pētījumu metožu izvēle, pamatošana, formulēšana un apgūšana;
♦ pētījumu programmas un plāna sastādīšana, eksperimentu vai novērojumu
iekārtošana;
♦ klasiskās un jaunākās speciālās zinātniskās literatūras apzināšana, studēšana,
pētīšana, teorētiskās diskusijas veidošana un promocijas darba pirmās nodaĜas
noformēšana;
♦ datu bāzes izveide, informācijas vākšana un apstrādāšana;
♦ aptauju vai interviju programmas sastādīšana un veikšana;
♦ tiesiskās un normatīvās bāzes apzināšana, studēšana, analīze un promocijas darba
attiecīgas nodaĜas noformēšana;
♦ datu apstrāde;
♦ datu apstrādes rezultātu izvērtēšana, analīze, interpretēšana, diskusiju un lokālo
secinājumu veidošana;
♦ pētījumu rezultātu izklāstu un nodaĜu formatējuma izveide;
♦ pētījumu rezultātu publicēšana zinātniskos izdevumos;
♦ savu pētījumu rezultātu prezentēšana starptautiskās zinātniskās konferencēs;
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♦ promocijas darba uzrakstīšana, noformēšana, aprobācija un pilnveidošana.
Visradikālākie un plašākie pilnveidojumi veikti 2006.gadā.
Ekonomikas doktora studiju programmas vadībai, piedaloties IZM finansētu LLU
projektu konkursā, tika iegūti līdzekĜi, kas izmantoti trijiem galvenajiem mērėiem:
1. izstrādāta, sagatavota un izdota oriăināla, pirmā Rokasgrāmata ekonomikas
doktorantiem un viĦu zinātniskajiem vadītājiem latviešu valodā, kurā ir bagātīga,
daudzpusīga informācija, kā arī plaši, konkrēti, lietišėi ieteikumi un noteikumi, kas
strukturēti 10 nodaĜās (12. pielikums);
2. iegūta un ar modernām iekārtām aprīkota īpaša darba telpa doktorantiem;
3. veikta attīstības iespēju izpēte.

7. PLĀNOJAMO UN SASNIEDZAMO REZULTĀTU DEFINĪCIJU
PILNVEIDOJUMI
Iepriekšējos pašnovērtējuma periodos veikto pilnveidojumu rezultātā tagad
sasniedzamie rezultātu definējumi labi saskaĦojas ar vispārējām prasībām un šīs
programmas mērėi un uzdevumiem:
♦ būtiski padziĜinātas un paplašinātas zināšanas zinātnes filozofijā un metodoloăijā,
makroekonomikas,

uzĦēmumu

ekonomikas

(mikroekonomikas),

agrārās

ekonomikas un reăionālās ekonomikas, pārvaldes un vadības teorijās;
♦ apgūtas ekonomisko pētījumu klasiskās un modernās metodes un iegūta prasme
tās pielietot savos pētījumos saskaĦā ar promocijas darba plānu un programmu;
♦ iegūta, izveidota un attīstīta prasme publiskot tikai objektīvus un drošus savu
zinātnisko pētījumu rezultātus;
♦ iegūta prasme izstrādāt zinātniskas publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus,
veidot

koncentrētas

lielas

kapacitātes

hipotēzes,

tēzes,

interpretācijas,

secinājumus, teorētiskos vispārinājumus un atzinumus;
♦ apgūta prasme prezentēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus zinātniskās
konferencēs, semināros, akadēmiskā sabiedrībā;
♦ izstrādāts, noformēts, iesniegts un aprobēts promocijas darbs.
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8. PROGRAMMAS izpildes rezultāti
8.1. Sagatavoto jauno doktoru skaits
2.tabula
Sagatavoto jauno doktoru skaits LLU Ekonomikas doktoru studiju programmā
periodā no 1996. – 2007.gadam.

Periodi

Sagatavoto
doktoru skaits

Paredzamais visā 12 gadu periodā

Procentos no
sertificēto doktorantu
skaita, %

25

-

15

54

9

50

Faktiskais šīs akreditācijas pārskata periodā
no 2002.gada 1.janvāra - 2007.gada
1.aprīlim
Faktiskais iepriekšējos pirmsakreditācijas
sešos gados (1996. – 2001.g.)
Jauno doktoru vārdiskais saraksts 1.pielikumā

8.2. LLU Ekonomikas doktora studiju programmas absolventu –
doktoru iekārtošanās darbā
Mūsu doktorantūru absolvējušie jaunie doktori strādā gan akadēmiskā darbā
augstskolās, gan zinātniskajos institūtos, gan valsts pārvaldē:
♦ Latvijas Lauksaimniecības universitātē – 11, to skaitā asoc. profesori - 6, docenti
– 5.
♦ Vidzemes augstskola – 2
♦ Banku augstskolā – 1
♦ Daugavpils universitātē – 1
♦ Rīgas Ekonomikas augstskolā – 1
♦ Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūtā – 5
♦ Eiropas Savienības Parlamentā – 1
♦ Valsts pārvaldē un pašvaldībās Latvijā un uzĦēmējdarbībā – 2
Veicot doktoru darba devēju aptauju 2007.gada martā, iegūti Ĝoti pozitīvi vērtējumi.
Jauno doktoru, mūsu programmas absolventu darba devēju vērtējumus padara
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objektīvākus, pārliecinošākus tas fakts, ka šie doktori strādā arī vairākās citās augstskolās
un zinātniskajos institūtos.
Apkopojot darba devēju atbildes iegūti sekojoši vērtējumi:
♦ ir vērojamas adekvātas zināšanas ne tikai makroekonomikas, uzĦēmumu
ekonomikas, agrārās un reăionālās ekonomikas teorijās, bet arī zinātnes filozofijā
un metodoloăijā;
♦ jaunie doktori pārsvarā ražīgi publicē savu pētījumu rezultātus, prot veidot
zinātniskos pārskatus, vispārinājumus, interpretācijas, un ievēro zinātnieka ētiku
publicējot tikai objektīvus savu pētījumu rezultātus;
♦ ir apguvuši prasmes prezentēt savus pētījumu rezultātus zinātnieku sabiedrībā, ir
intereses radošām iniciatīvām, tieksmes iegūt progresīvāko jauno informāciju;
♦ pētniecības tieksmes un prasmes labi parādās akadēmiskajā darbā, bet pētniecības
darba aktivizēšanai esot maz objektīvu stimulu;
♦ tiek arī vērtēts, ka jaunie un topošie doktori aktīvi izmanto doktorantūras laikā
apgūtās teorētiskās, metodoloăiskās zināšanas un prasmes zinātniskajā un studiju
darbā.

9. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONALITĀTE
LLU Ekonomikas fakultātes doktorantūrai spēcīgu zinātnisko un akadēmisko
kapacitāti veido jaunu un arī Ĝoti pieredzējušu zinātĦu doktoru un habilitēto doktoru
kopums.
Zinātnisko vadītāju sastāvā ir gan Ĝoti pieprasīti zinātniskie vadītāji, gan jauni
potenciālie vadītāji.
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3.tabula
LLU Ekonomikas nozares doktorantu zinātniskie vadītāji 2001. – 2007.gados
Zinātniskais
vadītājs
(vārds, uzvārds)

Zinātniskais
grāds

Amats
pamatdarbā
LLU

Sagatavoto
doktoru skaits
2001.–
2007.gados

Kazimirs Špoăi
Dr.habil.agr. Profesors
Baiba Rivža
Dr.habil.oec. Profesore
Līga Mihejeva
Dr.oec.
Profesore
Ingrīda Jakušonoka Dr.oec.
Profesore
Voldemārs Strīėis
Dr.hab.agr.
Profesors
JānisKaktiĦš
Dr.oec.
Asoc. profesors
AnastasijaVilciĦa
Dr.oec.
Profesore
Veronika Buăina
Dr.oec.
Profesore
Irina Pilvere
Dr.oec.
Asoc. profesore
Aija Eglīte
Dr.oec.
Asoc. profesore
Aivars Strautnieks
Dr.oec.
Profesors
Andra Zvirbule–
Dr.oec.
Asoc. profesore
BērziĦa
Aina Dobele
Dr.oec.
Asoc. profesore
Ināra Jurgena
Dr.oec.
Asoc. profesore
Aina Muška
Dr.oec.
Docente
Gunita Mazūre
Dr.oec.
Docente
Pēteris Rivža
Dr.sc.ing.
Profesors
Irina Arhipova
Dr.sc.ing.
Profesore
Anda Jankava
Dr.oec.
Asoc.profesore
Vadītāju rezerve
Īrija Vītola
Dr.oec.
Profesore
Anita AuziĦa
Dr.oec.
Asoc. profesore
Gaida KalniĦa
Dr.oec.
Asoc. profesore
Arnis KalniĦš
Dr.oec.
Vad. pētnieks
Sofija Ruskule
Dr.oec.
Docente
Evelīna Špakoviča Dr.oec.
Docente
Anda Zvaigzne
Dr.oec.
Lektore
Zinātnisko vadītāju akadēmiskie nosaukumi 13. pielikumā.

Patreizējais
doktorantu skaits
(2007.gada
31.martā)

7
3
3
1

13
9
7
10
5
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1

Zinātnisko vadītāju CV 14. pielikumā.

10.EKONOMIKAS DOKTORANTŪRĀ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA
UN DOKTORANTU DALĪBA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS
1. Programmas vadītājs 2006.gadā izmantoja jauno iespēju un IZM konkursā ieguva
projektu Doktora studiju procesa pilnveidošana rezultatīvas efektivitātes
paaugstināšanai Agrārās un reăionālās ekonomikas programmā”.
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2. Programmas doktorantu zinātniskie vadītāji ir daudzu LZP, IZM, ZM, EM, ES, PB un
citu finansētāju konkursos iegūto projektu vadītāji vai partneri , kuros iesaistīti daudzi
doktoranti.
3. Šogad LLU ekonomikas doktorantūrā iesaistītais personāls un doktoranti darbojās
šādos pētniecības projektos:
♦ sadarbības projektā Nr. 02-0016 “Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā”
subprojekta “Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana”
♦ projekts nr. 05.1900. Latvijas nodokĜu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības
attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai.
♦ Maizes tirgus Latvijā (IZM)
♦ Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai attīstot, IKT
infrastruktūru un zināšanu pārvaldību
♦ Mazo uzĦēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos. IZM
projekts
♦ “Darba tirgus pētījumi”
♦ “Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana lauku reăionu
attīstības līmeĦu izlīdzināšanai” nr.05.1585
♦ Sociālā kapitāla attīstība laukos”. Zinātniskais proj. nr. 06.2-xi9
♦ ESF projekts: Izglītības programmas “Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils
Agrobiznesa koledžā.
♦ „Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākĜos”
♦ Projekts „Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēăija”
♦ Projekts 260706/C-199 „Latvijas lauku attīstības programmas projekta 2007.2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums”.
♦ Projekts

5.5.-9.1/15001/06/148

„Lauksaimniecības

zemes

izmantošanas

efektivitātes un iespēju novērtējums”.
♦ Projekts 071206/S648 vadība „Procedūru izstrāde Eiropas Zivsaimniecības fonda
vadošās iestādes funkciju nodrošināšanai”.
♦ Latvijas Zinātnes padomes grants Nr.05.1899 „Mentoru kustības izveide Latvijas
laukos saskaĦā ar labas prakses pieredzi ZiemeĜvalstīs”.
♦ Projekts „FEM: Sieviešu uzĦēmējdarbības resursu centri Baltijas valstīs”
♦ „Informāciju

tehnoloăiju

studiju

programmas

modernizācija

Latvijas

Lauksaimniecības universitātē”.
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♦ ES EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloĦu mazināšana” LIKTA.
♦ „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta sistēmas analīze
un modelēšana”
♦ Programmas „Nordic – Baltic – Russian Academics Network in Bioinformatics”
Projektu, projektu vadītāju un izpildītāju saraksts 15. pielikumā

11.PROGRAMMAS MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
1. Pilna laika formas liela daĜa ( 43 %) doktorantu saĦem valsts stipendiju.
2. Iegūstams kredīts, ja doktorants ir pilna laika students, kurš sekmīgi izpildījis
savu studiju plānu.
3. LZP grantus 2006.gdā izmantoja 4 doktoranti.
4. Ekonomikas fakultātes visa infrastruktūra ir doktorantu rīcībā.
5. Iekārtota īpaša (205.) darba telpa doktorantiem.
6. Moderns tehniskais aprīkojums doktorantu darba 205. telpā.
7. Ir īpaša, attiecīgi aprīkota telpa ( 200, Starptautisko sakaru centrs) doktorantu
semināriem, promocijas eksāmenu kārtošanai, promocijas darbu aprobācijas
procedūrām katedru sēdēs, starpkatedru akadēmisko pārstāvju sēdē u.c.
8. Piemērota auditorija (212.) promocijas

darbu

aizstāvēšanai,

doktorantu

sanāksmēm, konferencēm.
9. Tiek gādāti mobilie portatīvie personālie datori.

12. PROGRAMMAS UN STUDIJU INFORMATĪVAIS
NODROŠINĀJUMS
Doktorantu rīcībā ir:
♦ LLU Fundamentālā bibliotēka;
♦ LLU EF Informācijas kabineta resursi;
♦ EF doktorantūras darba kabinetā esošā zinātniskā jaunākā literatūra;
♦ EF

doktorantu

darba

kabinetā

uzstādītās

iekārtas

Internetresursu

izmantošanai;
♦ LR Nacionālā un Akadēmiskā bibliotēka.
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Īpašie veiktie pasākumi:
♦ 2006.gadā izstrādāta un izdota pirmā oriăinālā Rokasgrāmata LLU
Ekonomikas

doktorantiem

daudzpusīga

bagātīga

un

zinātniskajiem

doktorantiem

vadītājiem,

nepieciešamā

kurā

informācija

ir
un

dokumentārā bāze. Šī Rokasgrāmata doktorantiem ietaupīs daudz laika, ko
izmantot pētījumiem un radīja iespēju augstākā kvalitātē izstrādāt
zinātniskos darbus.
♦ Iesniegts pieteikums 2007.gadā IZM projekta konkursā, kura ietvaros tiks
nokārtots un finansēts pastāvīgais abonements vairākās datubāzēs.

13. PROGRAMMAS DOKTORANTU PĒTĪJUMU REZULTĀTU
PUBLICĒŠANAS IESPĒJAS LZP ATZĪTOS IZDEVUMOS
1. Žurnāls „LZA Vēstis”.
2. LU žurnāls „Humanities and Social Science. Latvia”.
3. Žurnāls „LLU Raksti”.
4. Starptautiskās zinātniskās konferences starptautiski rediăētu, anonīmi recenzētu
rakstu regulārs izdevums - proceedings „Research for Rural Development”.
5. Ekonomikas nozares starptautiskās zinātniskās konferences starptautiski rediăētu,
anonīmi recenzētu rakstu regulārs izdevums – Proceedings „Economic Science
for Rural Development”.
6. American Journal of Agricultural Economic.
7. LU Zinātniskie raksti.
8. Žurnāls „Estonian Association of Agricultural Economics.
9. Vairāku citu Eiropas valstu (Polijas, Austrijas, Vācijas, Lietuvas, Somijas,
Norvēăijas u.c.) Lauksaimniecības un ekonomikas augstskolu zinātnisko rakstu
izdevumi.
10. Citās valstīs notiekošu starptautisku zinātnisku konferenču referātu tekstu
(zinātnisku rakstu) izdevumi.
Savu pētījumu rezultātus mūsu programmas doktoranti prezentē Starptautiskās
zinātniskās konferencēs Jelgavā, Rīgā, Varšavā, hallē, Milānā, VoloĦā, KauĦā, ŠauĜos,
Stokholmā, Podovā, Minskā u.c. Saraksts 16. pielikumā.
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14.PROMOCIJAS DARBA VIRZĪBA UN APROBĀCIJAS PROCESS
4.tabula

Darbības
1.PD pirmā lasījuma
iesniegšana
2.Pilnveidota PD pirmā
lasījuma iesniegšana
3.Pētījumu
rezultātu
prezentēšana
starptautiskās
zinātniskās konferencēs
4.PD pirmā lasījuma
prezentēšana
autora
publiskajā seminārā
5.PD otrā lasījuma un
kopsavilkuma
iesniegšana
6.PD otrā lasījuma un
kopsavilkuma
pilnveidošana
7.PD trešā lasījuma un
kopsavilkuma
iesniegšana
8.PD galīgās versijas
un
kopsavilkuma
saskaĦošana

Vadītājs

SZK

Publiskais
seminārs

Katedra

Starpkatedru
institūts

Promocijas
padomes
eksperts

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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LLU
zinātnes
sekretariāts

Promocijas
padome

Zinātnes
padomes
VZKK

Recenzenti

Promocijas
padome

4. tabulas turpinājums
Darbības
9. PD un
kopsavilkuma
galīgās versijas
iesniegšana PP
ekspertam
10.Visas
dokumentācijas
iesniegšana
11.PD,kopsavilkuma
un visas
dokumentācijas
iesniegšana PP
12. PD un
kopsavilkuma
iesniegšana
ekspertīzei
13. PD un
kopsavilkuma
nodošana
recenzentiem
14. PD aizstāvēšana

Vadītājs

SZK

Publiskais
seminārs

X

Katedra

X

Starpkatedru
institūts

Promocijas
LLU
Promocijas
padomes
zinātnes
padome
eksperts
sekretariāts

Zinātnes
padomes
VZKK

Recenzenti

Promocijas
padome

X

X

X

X

X

X

X

X

Abreviatūras:
PD – promocijas darbs,
SZK – starptautiskā zinātniskā konference,
PP – Promocijas padome,
VZKK – Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija
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14.1. Komentāri promocijas darba virzības un
aprobācijas procesa plānam
1., 2., 3. – doktorants savus pētījumu rezultātus, pēc sava zinātniskā vadītāja akcepta,
prezentē starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē LZP atzītos izdevumos;
4. – promocijas darba pirmo lasījumu, pēc zinātniskā vadītāja akcepta, doktorants
prezentē publiskā seminārā, kas tiek izziĦots fakultātē un universitātē divas nedēĜas pirms
semināra dienas;
Seminārā iegūtos ieteikumus, iebildumus, aizrādījumus, ierosinājumus doktorants
izmanto promocijas darbu otrā lasījuma sagatavošanai;
5. - PD otro lasījumu un kopsavilkumu, pēc sava zinātniskā vadītāja akcepta,
doktorants 3 eksemplāros iesniedz vadošai katedrai, kurā to vērtē 2 – 3 eksperti;
6. katedras ieteikumus doktorants izmanto PD pilnveidošanai un trešā lasījuma
sagatavošanai;
7. trešo PD lasījumu doktorants 5 eksemplāros iesniedz vadošai katedrai, kura
organizē PD starpkatedru ekspertīzi nodod to 2 – 3 citām katedrām. Mēneša laikā notiek 3
– 4 katedru akadēmiskā personāla pārstāvju kopsēde, kurā doktorants prezentē PD un
eksperti izsaka un iesniedz savus vērtējumus. Sēdē piedalās arī PP eksperts;
8. – pēc starpkatedru sēdes, izmantojot ekspertu ieteikumus, tiek gatavota PD galīgā
versija;
9. – galīgo versiju saĦem PP priekšsēdētāja noteikts eksperts iepriekšējai
izvērtēšanai;
10. – ja PP eksperts PD akceptē, visa dokumentācija tiek iesniegta LLU zinātnes
sekretariātā, kur nedēĜas laikā tā tiek izskatīti;
11. – ja LLU Zinātniskā sekretāre dokumentāciju akceptē un nosūta Promocijas
padomei, tiek organizēta iesniegtā promocijas darba izskatīšana pieĦemšanai;
12. – tālāk seko procedūras saskaĦā ar MK noteikumiem.
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15. DOKTORANTU SKAITA DINAMIKA
5.tabula
Doktorantu skaita dinamika LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un
Reăionālās ekonomikas apakšnozaru (kods 51311) doktora studiju programmā
Doktorantu skaits

Bāzes

gada beigās

pieaugums

Akreditācijas gadā

48

-

100.0

2002.

43

-5

89.6

2003.

41

-7

85.4

2004.

60

12

125.0

2005.

68

20

141.7

2006.

74

26

154.2

2007.gada 1.aprīlī

70

22

145.8

Periods

%

Kā redzams no 5.tabulā sakārtotiem datiem un aprēėiniem, pēdējos gados doktorantu
skaits šajā programmā strauji un būtiski palielinājies.

16. PROGRAMMAS DOKTORANTU DARBAVIETAS PIRMS
DOKTORANTŪRAS
Mūsu programmas doktorantūra ir Ĝoti pieprasīta. Par to liecina relatīvi liels
doktorantu skaits, kuri nāk arī no citām augstskolām un zinātniskām institūcijām (6.tabula).

6.tabula
LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reăionālās ekonomikas
apakšnozaru (kods Nr.5131012) doktora studiju programmas doktorantu
pirmsdoktorantūras darbavietas (2007.gada 1.aprīlī)
Darba vietas
LLU
Citas augstskolas
Valsts un pašvaldību institūcijas
UzĦēmumi, uzĦēmējsabiedrības
Kopā

Doktorantu
Skaits
Īpatsvars, %
29
41.4
10
14.3
14
20.0
17
24.3
70
100
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17. PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITU AUGSTSKOLU
EKONOMIKAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀM
Gatavojoties atkārtotai akreditācijai, pašnovērtējuma procesā mēs savu Ekonomikas
doktora studiju programmu salīdzinājām ar vairāku citu universitāšu identisku zinātnes
nozaru programmām:
♦ Latvijas Universitātes Ekonomikas doktora studiju programmu;
♦ Vīnes universitātes Sociālo un ekonomikas zinātĦu doktora studiju
programmu;
♦ Tamperes

universitātes

Sociālo

zinātĦu

fakultātes

doktora studiju

programmu;
♦ Varnas Ekonomikas universitātes doktora studiju programmu;
♦ Daugavpils universitātes doktora studiju programmu „Ekonomika”;
♦ Tartu Universitātes Ekonomikas un Biznesa doktora studiju programmu;
♦ Kopenhāgenas universitātes Ekonomikas doktora studiju programmu;
♦ Kentuki Universitātes Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes doktora
studiju programmu.
Visām šī programmām ir principiāla, konceptuāla un stratēăiska līdzība:
♦ ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšana;
♦ iepriekšējā izglītošanās periodā iegūto speciālo teorētisko zināšanu
padziĜināšana un papildināšana;
♦ zinātniskās pētniecības metodoloăijas un ekonomikas pētījumu metožu
apgūšana;
♦ starptautiskās sadarbības iespēju izzināšana pētniecības darbā un lietišėajā
ekonomikā;
♦ jaunu zinātnisku atziĦu iegūšana.
Visām šīm salīdzinātām programmām daudz līdzības arī galveno mērėu
sasniegšanas taktiskajos un metodiskajos risinājumos:
♦ teorētiskās studijas un promocijas eksāmeni, kas aizĦem 20 – 30 % no
programmu kopapjoma;
♦ ekonomisko eksperimentu ierīkošanas un veikšanas, vai empīrisko pētījumu
programmu izstrāde un īstenošana;
♦ pētījumu rezultātu publicēšana zinātniskajos žurnālos un citos izdevumos;
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♦ pētījumu

rezultātu

publiska

prezentēšana

starptautiskās

zinātniskās

konferencēs.
Ir līdzības arī studiju organizācijā:
♦ nepilna laika formai studiju laiks par 1 gadu ilgāks;
♦ teorētiskās studijas pārsvarā ir patstāvīgas, individuālas, lai doktorants
maksimāli koncentrētos savai tēmai, specializācijai;
♦ pētniecības darba izpildei, publikāciju sagatavošanai un promocijas darba
izstrādei paredzētais laiks ir nebūtiski atšėirīgs, ko nosaka katras valsts vai
universitātes ekonomiskās iespējas.

18. DEMOKRĀTISKO PRINCIPU UN METOŽU IZMANTOŠANA
LLU EKONOMIKAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
PAŠNOVĒRTĒJUMA UN KVALITĀTES
PILNVEIDOŠANAS PROCESOS
Doktorantu aptaujas notika:
♦ 2007.gada martā (anketa 17. pielikumā);
♦ 2006.gada septembrī (anketa 18. pielikumā);
♦ 2005.gada jūnijā atsevišėu jautājumu izpētei (anketa 19. pielikumā);
♦ 2004.gadā – interviju formā (anketa 20. pielikumā).
Iepriekšējos gadus veikto aptauju materiāli izmantoti pašnovērtējuma procesos un
ietverti ikgadējos pašnovērtējuma ziĦojumos (4. - 8. pielikumos).
Šā gada aptaujās iegūtie rezultātu apkopojumi:
♦ ne visiem doktorantiem ir savs dators, bet mobilais portatīvais dators ir tikai
58% doktorantu;
♦ pastāvīgs Internet pieslēgums saviem datoriem ir tikai 71 % doktorantu;
♦ lielākā daĜa (74%) doktorantu vērtē, ka viĦu zinātniskais vadītājs savas
funkcijas pilda, bet katrs ceturtais par to šaubās;
♦ uz jautājumu „Vai Jūs būtu vairāk padarījusi (- jis), ja ikdienā aktīvāk, prasīgāk
darbotos Jūsu zinātniskais vadītājs?” – tikai 61% atbildēja noliedzoši, bet
pārējie – tādu iespēju pastiprināja vai nevarēja novērtēt;
♦ par zinātniskā vadītāja pozitīvo ietekmi uz sava darba (pētījumu rezultātu,
publikāciju, disertācijas kvalitāti pārliecināti 42% doktorantu, bet 29 % tādu
ietekmi noliedza un pārējo vērtēja izvairīgi;
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♦ doktora studiju programmas vadības personāla darbu visi doktoranti vērtē Ĝoti
atzinīgi;
♦ uz jautājumu „Vai Jūs būtu vairāk padarījis, ja doktora studiju programmas
vadītājs būtu prasīgāks, stingrāks nesaudzīgāks?” – deviĦi no desmit
doktorantiem atbildēja noliedzoši;
♦ atbildot uz noslēdzošo jautājumu „Ko un kā vajadzētu mainīt doktora studiju
programmā, tās izpildes organizācijā, procesā, vadībā vai citādi?” - doktoranti ir
izteikuši Ĝoti interesantus vērtējumus un priekšlikumus.
Doktorantu promocijas darbu zinātnisko vadītāju iepriekšējos gados veiktajās
aptaujās iegūtie rezultāti izmantoti pašnovērtējuma un darba pilnveidošanas mērėiem, bet
šī gada aptaujā noskaidrotie viedokĜi – sekojošā izklāstā (anketa 21. pielikumā).
Doktorantu zinātniskie vadītāji tika lūgti atbildēt uz pieciem jautājumiem.
Pirmais bija jautājums – kādi galveni apstākĜi vai faktori nosaka Jūsu vadīto
doktorantu studiju rezultātus lielās atšėirības?
No deviĦiem atbilžu variantiem visbiežāk atzīmētais ir uzĦēmības kapacitāte un tas,
ka vēlēšanās studēt – iegūt doktora grādu neatbilst viĦa spējām. Trešais – erudīcijas
līmenis un neprasme vai nespēja racionāli plānot un organizēt savu laiku.
Ir vēl piebilde, ka „maizes darbs” ir galvenais un tikai pēc tam doktorantūra.
Otrā jautājuma mērėis bija – noskaidrot, kas zinātniskajam vadītājam traucē vēl
labāk veikt savas funkcijas, īstenot savu misiju.
No deviĦiem atbilžu variantiem (traucējošiem faktoriem) visvairāk atzīmētais ir
pārliecīga slodze fakultātē.
Par otro traucējošo faktoru zinātniskie vadītāji nosaukuši : „daudz laika aizĦem
iniciatīvas papilddarbi, blakusdarbi, uzĦēmējdarbība”, bet kā trešo faktoru norādījuši dažu
doktorantu nepietiekamu erudīciju vai slinkumu.
Ar trešo jautājumu vēlējāmies noskaidrot zinātnisko vadītāju viedokli par to kā
doktorantiem varētu vairāk palīdzēt katedras vadītāji.
Dominējošais uzskats – labvēlīgāk plānot akadēmisko darbu un – periodiski
uzklausīt doktorantu katedras sēdē. Ir arī vērtīgs priekšlikums, ka „katedrā doktorantiem
nepieciešama sava darba telpa, kurā varētu strādāt, kā arī rīkot semināru nodarbības.
Ceturtais jautājums adresēta jaunajiem zinātniskajiem vadītājiem – kādas problēmas
viĦi izjūt darbā ar pirmajiem doktorantiem?
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Izrādās, ka problēmas ir atšėirīgas:
♦ laika trūkums,
♦ nepietiekošas zināšanas par doktora studiju procesu,
♦ pieredzes trūkums promocijas darba noformēšanā,
♦ pētniecības darba plānošanas svarīgums, laikietilpība,
♦ iemaĦu trūkums darba plānošanā studiju procesa visiem posmiem,
♦ sākotnēji ir grūti zinātniski noformulēt pētāmo tēmu un objektu,
♦ kĜūdains priekšstats, ka doktorants ir apzinīgs un mērėtiecīgs, tos
nepieciešams intensīvi kontrolēt.
Īpašs jautājums bija veltīts programmas vadības personāla (205.istabas) darba
pilnveidošanas iespējām.
Noskaidrojās, ka zinātniskie vadītāji šī personāla darbu vērtē atzinīgi.
♦ Turpināt tikpat atsaucīgi un pretimnākoši un operatīvi palīdzēt gan doktorantiem,
gan viĦu vadītājiem.
♦ Vēlu veiksmes un atbalstu.
♦ 205.istabas personāls ir „super”. Nezinu ko varētu vēl vairāk darīt. Prof. K.Špoăa
izdoma un prasības pārsniedz „super” līmeni.
♦ Turpināt labo praksi novadīt uz katedrā, apkopojošu informāciju par doktorantu
plānu izpildes gaitu un pieĦemt tikai parakstītas starpatskaites (citādi doktoranti
nenāk pie vadītāja).
♦ „Paldies par Jūsu darbu”. Informācija ir Ĝoti operatīva un korekta.
♦ Ieteikums – uz doktorantu darbu prezentācijām aicināt pārējos doktorantus.
♦ Meitenes strādā labi.
Atbildes uz noslēdzošo jautājumu – kā vēl vairāk doktorantūra varētu atbalstīt
dekanāts? – atklāja, ka dekānes (dekanāta) darbs doktorantūras kontekstā tiek vērtēts
pozitīvi:
♦ Tiek darīts viss iespējamais, lai morāli un tehniski atbalstītu,
♦ Dekanāts nespēja pārspēt 205.istabas līmeni,
♦ Iesaka cīnīties par doktorantu zinātnisko grantu finansējumu mūsu fakultātē,
♦ Katrai katedrai iedalīt darba telpu doktorantiem, apgādājot to ar datoriem,
♦ Finansiāli nodrošināt vēl lielākas pašapliecināšanās iespējas,
♦ Darbu noslēgumu fāzē rūpēties, lai darba devēji samazina slodzi,
♦ Maksimāli koncentrēt aktivitātes tieši promocijas darba rakstīšanai.
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19. DOKTORA STUDIJU PROCESA FINĀLA STADIJU
SASNIEGUŠIE DOKTORANTI
♦ Promocijas padomē iesniegti 2 promocijas darbi.
♦ Katedrās iesniegti 9 promocijas darbi, kuri atrodas analīzes un pilnveides
procesā (saraksts – 14.pielikumā). Sakarā ar mūsu augstajām prasībām
promocijas darbu aprobācijas un pilnveides posms iznāk laikietilpīgs.
♦ Fināla stadiju sasnieguši vēl 7 doktoranti, kuri sava darba pirmo lasījumu
jau prezentējuši publiskajā semināra (saraksts – 2.pielikumā).

20. RISINĀJUMI TĀLĀKAI KVALITĀTES ATTĪSTĪBAI
17. Vēl rūpīgāk un mērėtiecīgāk tiks veikta doktora studiju pretendentu priekšizpēte, lai
mazinātu vai novērstu tādu personu uzĦemšanu doktorantūrā, kurām ir nepietiekams
intelektuālais potenciāls un erudīcija, kas nepieciešami programmas apguvei un topošā
zinātnieka darbam.
18. Tiks pievērsta lielāka uzmanība zinātnisko vadītāju personīgajām spējām optimizējot
akadēmiskā darba un doktorantūras slodzi.
19. Paaugstinoties doktoru – profesoru, asoc. profesoru un docentu atalgojumam LLU, var
mazināties zinātnisko vadītāju aizraušanās ar citiem piepelnīšanās darbiem, lai vairāk
koncentrētos savai – zinātniskā vadītāja misijai.
20. Fakultātē akadēmiskajā darbā praktizējošiem doktorantiem jācenšas labvēlīgāk plānot
darbus, lai racionālākā laika daĜa paliktu doktora studiju programmai.
21. Tiks pētītas iespējas katrā katedrā iekārtot un aprīkot īpašu darba telpu doktorantiem.
22. Jaunajiem zinātniskajiem vadītājiem būs vairāk konsultatīvas palīdzības.
23. Uz doktorantu pētījumu rezultātu prezentācijām aicināt vairāk interesentu –
doktorantus un nozares speciālistus.
24. Tiks turpināta piedalīšanās projektu konkursos, lai iegūtu līdzekĜus tehniskās un
informatīvās infrastruktūras papildināšanai ar mērėi – katram doktorantam pilnu
datortehnikas un programmu komplektu un pieeju internetresursiem un datu bāzēm.
25. Paaugstināsies prasības zinātniskajiem vadītājiem, lai katrs pienācīgi palīdzētu saviem
doktorantiem kvalitatīvi un raiti veidot promocija darbus un pildīt savu misiju.
26. Iegūstot līdzekĜus no projektiem, radīt doktorantūras māja lapu ar kuru informācijas
ieguves iespējas doktorantiem optimizētos.
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27. Pētīt iespēju teorētisko studiju kontaktdarbības organizēt doktorantiem ērtākā laikā,
īpaši ievērojot lauku rajonos strādājošo doktorantu intereses.
28. Nemitīgi paust viedokli par doktora studiju laika pagarināšanu uz 4 gadiem.
29. Turpināt rūpēties par to, lai stipendiju iespējas doktorantiem būtiski pieaugtu, kas
atvieglotu eksistences iespējas ar mazākiem „maizes” darba apjomiem.
30. Praktizēt sistemātisku, periodiskus seminārus doktorantiem par organizācijas,
metodoloăijas u.c. problēmām.
31. Tiks attīstīti centieni iegūt plašākas iespējas doktorantiem stažēties citu valstu
augstskolās vai zinātniskajās institūcijās.
32. Tiks pētītas iespējas vadošo profesoru apskatlekcijām vai ievadlekcijām.
33. Tiks izstrādāts ieteicamais tēmu saraksts jauniem doktorantiem.

Pašnovērtējumu veica un ziĦojumu izstrādāja ar LLU EF dekānes rīkojumu
izveidota darba grupa:
-

LLU Doktora studiju programmas vadītājs, LLU profesors, Dr.habil.agr. K.Špoăis

-

asoc. profesore, Dr.oec. Irina Pilvere;

-

profesore, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka;

-

profesore, Dr.oec. Līga Mihejeva;

-

profesore, Dr.oec. Anastasija VilciĦa;

-

profesors, Dr.agr. Voldemārs Strīėis;

-

doktora studiju programmas vadītāja asistente, doktorante Linda SiliĦa;

-

doktorante Agnese Radžele.
Dekānes rīkojums 23. pielikumā.
Domes lēmums 24. pielikumā.

LLU EF Doktora studiju programmas vadītājs
Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis
2007. gada aprīlis
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PIELIKUMI
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1. pielikums
Akreditētās (2001.gada 19.decembrī) LLU Ekonomikas doktora studiju programmas
(Agrārā ekonomika un Reăionālā ekonomika, kods 5131012) darbības sešos gados
sagatavotie ekonomikas zinātĦu doktori
Doktora vārds,

Darbavieta

Zinātniskais vadītājs

N.p.k.

Gads

1.

2002.

Kitija Kirila

LLU

Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis

2.

2003.

Valda Bratka

LVAEI

Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis

3.

2003.

Aija Eglīte

LLU

Prof., Dr.oec. E.Grinovskis

4.

2003.

Jānis Eglītis

PreiĜu

Prof., Dr.habil.oec. B.Rivža

uzvārds

pašvaldība
5.

2003.

Aina Muška

LLU

Prof., Dr.oec. L.Mihejeva

6.

2003.

Andra Zvirbule –

LLU

Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis

BērziĦa
7.

2004.

Gunita Mazūre

LLU

Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis

8.

2004.

Evelīna Špakoviča

LLU

Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis

9.

2004.

Ligita Melece

LVAEI

Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis

10.

2004.

Anita AuziĦa

LLU

Prof., Dr.oec. L.Mihejeva

11.

2004.

Aina Dobele

LLU

Prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis

12.

2005.

Maira Leščevica

Vidzemes

Prof., Dr.habil.oec. B.Rivža

augstskola
13.

2005.

Agita ŠĜara

Vidzemes

Prof., Dr.habil.oec. B.Rivža

augstskola
14.

2006.

Anda Zvaigzne

LLU

Prof., Dr.oec. L.Mihejeva

15.

2006.

Viktorija RaĦėevica

Banku

Prof., Dr.oec. I. Jakušonoka

augstskola
Kā redzams 2.tabulā, jaunie doktori strādā ne tikai LLU (60 %), bet arī citās
augstskolās un zinātniskajos institūtos (33%).
Vairāki no jaunajiem doktoriem jau ieguvuši docenta, asoc. profesora un profesora
augstos amatus.
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2.pielikums
Promocijas padomē iesniegtie promocijas darbi
N.p.k.
1.
2.

Doktoranta vārds, uzvārds
Modrīte Pelše
Evija Kopeika

Zinātniskais vadītājs
Profesors Voldemārs Strīėis
Profesors Pēteris Rivža

Katedrās iesniegtie promocijas darbi, kuri atrodas aprobācijas un pilnveides procesā
(2007.gada 1.aprīlī)
N. p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Doktoranta vārds, uzvārds
Vera BoroĦenko
Lienīte Litavniece
Daiga Dambīte
Inta Slavinska
Aiga GraudiĦa
Raimonds Ėesteris – Mālkalns
Inguna Leibus
Aija Vucāne
Līga Ramute

Zinātniskais vadītājs
Profesore Anastasija VilciĦa
Profesore Ingrīda Jakušonoka
Profesore Anastasija VilciĦa
Profesors Kazimirs Špoăis
Profesors Vulfs Kozlinskis
Profesore Ingrīda Jakušonoka
Profesore Īrija Vītola
Profesors Vulfs Kozlinskis
Profesors Pēteris Rivža

Sakarā ar mūsu augstajām prasībām promocijas darbu aprobācijas un pilnveides
posms iznāk laikietilpīgs.
Fināla stadiju sasniegušie doktoranti 2007.gada 1.aprīlī
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doktoranta vārds,
uzvārds
Anda VītiĦa
Ingūna Gabrāne
Ilona OzoliĦa
Inga Pučure
Sanita Spruăe
Rosita ZvirgzdiĦa

Aprobācijas stadija
Publiskais seminārs notika 20.decembrī
Publiskais seminārs notika 5.septembrī
Publiskais seminārs notika 14.februārī
Publiskais seminārs notika 16.janvārī
Publiskais seminārs notika 5.septembrī
Publiskais seminārs notika 8.novembrī

Fināla stadiju vēl vairāki, kuriem semināri drīz būs
N. p.k.
1.
2.
3.
4.

Doktoranta vārds, uzvārds
Baiba Kreišmane
Elīna Konstantinova
Daiga PuriĦa
Ilva Rudusa
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3.pielikums
LLU Senātā apstiprināta
2000. gada 9. februārī
ar lēmumu Nr. 3-16

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
ekonomikas zinātĦu nozares
agrārās un reăionālās
ekonomikas apakšnozaru

akreditētā

DOKTORA
STUDIJU PROGRAMMA
Pilnveidota pašnovērtējuma procesā

2006 / 2007
LLU
43

Programmas anotācija
Doktora studiju programma izstrādāta iekĜaujoties zinātniskās kvalifikācijas starptautiskajos
standartos, pamatojoties uz LR un LLU Satversmi, saskaĦā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās
darbības likumu, ievērojot MK Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem, Valsts zinātniskās
kvalifikācijas komisijas nolikumu, kā arī AIP un LZP ieteikumus vai norādījumus, nacionālos un
LLU standartus.
Programma paredzēta trijiem studiju gadiem un paveiktajam doktoranta darba
apjomam jāatbilst vismaz 120 kredītpunktiem (KP).
Šīs programmas mērėis ir radīt institucionālos, intelektuālos, metodoloăiskos un zinātniskos
apstākĜus, kas veicina ekonomikas zinātĦu starptautiskajiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas
līmeĦa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada doktorantiem iespējas apgūt augstākā
līmeĦa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus,
izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu doktora grādu.
Šāda mērėa sasniegšanai programmā formulēti 8 galvenie uzdevumi.
Studiju teorētiskā kursa apjoms ir 30 KP no kuriem četri ir obligātie priekšmeti 26 KP
kopapjomā, to skaitā 22 KP noslēdzas ar promocijas eksāmeniem, un 4 KP jāiegūst papildus
studējot pētījumu metodes.
Pētnieciskajam darbam, pētījumu rezultātu publicēšanai un prezentācijai un promocijas
darba noformēšanai paredzēti 90 KP.
Atsevišėā programmas sadaĜā formulēti sasniedzamie rezultāti.
Katram studiju gadam programmā noteikti konkrēti apjomi visos darbu veidos.
Īpašās sadaĜās sakārtotas funkcijas programmā iesaistītajām struktūrvienībām, un raksturots
akadēmiskais un zinātniskais personāls, kas iesaistās programmas realizācijā.
Atsevišėās sadaĜās raksturotas programmas realizācijas materiāli tehniskās iespējas,
doktorantu publicēšanās un sadarbības iespējas, kā arī iespējas piedalīties LZP finansētos projektos,
valsts nozīmes programmās un nozaru ministriju pasūtītos pētījumos.
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Latvia University of Agriculture
THE PROGRAMME OF
DOCTOR’S DEGREE STUDIES,
branch of economics, subdivision of
agrarian and regional economics, accredited

Annotation
The programme of doctor’s degree studies is fall within scientific qualification international
standards and based on the Constitution of Latvia’s Republic and Latvia University of Agriculture,
Law of Higher education, Regulation of Council of Ministers and Board of state scientific
qualifications, Recommendation of AIP (Council of Higher Education) and LZP (Council of
Science in Latvia), national and Latvia University of Agriculture standards.

The programme has provided for three years of full-time studies. Total amount of the
work – 120 KP.
The goal of programme is to promote institutional, intellectual, methodical and scientific
circumstances that promote development of the young generation of scientists to answer the
requirements of economical sciences international standards and that cause possibility for doctoral
students to learn highest level theoretical studying methods, research work methods and it
organization principles, develop promotion work and get internationally equate doctor’s degree of
economical sciences.
For reaching such goal are formulate 8 tasks.
The theoretical course of studies contained four compulsory studies subjects – total 26 KP
inter alia 22 KP of them completed with promotion exams and 4 KP come by studies of research
methods.
The amount of research work, research results publication and presentation and design of
research work – 90 KP.
In separate – eight chapter of programme have been formulated reaching results.
Amount of work is established for every studies year in the all groups of work.
The functions of structural groups, description of academically and scientifically personals,
material, technical programme realization, doctoral students publishing and cooperation
possibilities, as well as possibilities to take a part in LZP financing projects, in national
programmes and projects send by ministries are summarized in the separate chapters.
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1. PROGRAMMAS TIESISKIE PAMATI
THE LEGAL FOUNDATION OF PROGRAMME
Programma izstrādāta:









pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi;
saskaĦā ar Augstskolu likumu un Zinātniskās darbības likumu;
ievērojot Ministru kabineta saistošos noteikumus;
respektējot Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumu;
vadoties no LLU Satversmes normām un Senāta lēmumiem;
konsultējoties ar Augstākās izglītības padomes ieteikumiem;
saskaĦojoties ar Latvijas Zinātnes padomes norādījumiem;
iekĜaujoties Eiropas Savienības prasībās un zinātniskās kvalifikācijas starptautiskajos
standartos.

Zinātniskās kvalifikācijas un doktora zinātniskā grāda iegūšanas kārtību nosaka Zinātniskās
darbības likuma 10. un 11. pants.
10.pants. Zinātniskā kvalifikācija
(1) Zinātnisko kvalifikāciju apliecina doktora zinātniskais grāds, kuru piešėir Doktora
zinātniskā grāda piešėiršanas padome (Promocijas padome). Ārvalstīs iegūta zinātniskā grāda
pielīdzināšana notiek saskaĦā ar Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.
(2) Persona iegūst zinātnieka statusu, kad attiecībā uz šo personu stājas spēkā lēmums par
zinātniskā grāda piešėiršanu vai ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšanu.
(3) Zinātnisko grādu piešėir uz mūžu, un zinātniekam ir tiesības to minēt oficiālā sarakstē.
11.pants. Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas kārtība
(1) Doktora zinātnisko grādu personai piešėir pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas
Promocijas padomē. Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtību nosaka Ministru
kabinets.
(2) Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendents apliecina, ka viĦš ir patstāvīgi veicis
oriăinālu zinātnisku pētījumu, prot patstāvīgi plānot pētījumu, ir apguvis pētījumu veikšanas
metodoloăiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos
rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Promocijas darbu ir tiesības aizstāvēt personai,
kura sekmīgi pabeigusi akreditētu doktora studiju programmu vai kuras akadēmiskā darbība, kas
veikta ārpus šīs programmas, tiek tai pielīdzināta, ievērojot šajā programmā paredzēto kārtību un
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un kura ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenus
izraudzītajā zinātnes nozarē.
(3) Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) tiesības augstskolai deleăē Ministru
kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes atzinuma. Augstskola var iesniegt Latvijas Zinātnes
padomei pieteikumu deleăēt tai tiesības piešėirt doktora zinātnisko grādu, ja tajā tiek īstenota
attiecīgā doktorantūras studiju programma.
(4) Zinātniskā grāda piešėiršanu pārrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās
kvalifikācijas komisija. Šī komisija darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(5) Zinātniskā grāda iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešvalodā
ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā. Publiskā aizstāvēšana var notikt
valsts
valodā
vai
svešvalodā – pēc vienošanās ar autoru un ar attiecīgās Doktora zinātnisko grādu piešėiršanas
padomes akceptu.
SaskaĦā ar MK noteikumiem promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem
vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos), kas iekĜauti LZP apstiprinātajā
zinātnisko izdevumu sarakstā.
Par promocijas darba rezultātiem jāziĦo vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs.
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Zinātniskās darbības likumā, MK noteikumos Nr.1001 un LLU Senāta apstiprinātajos
Promocijas padomes noteikumos ir definēti promocijas darba vērtēšanas kritēriji, kuru
apkopojums sekojošs:
1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērėi un
uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes,
izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziĦas, apkopojot tos secinājumos
un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs;
2. promocijas darbs ir pabeigts oriăināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme
attiecīgajā zinātnes apakšnozarē;
3. zinātniskā darba apjoms ir pietiekams atbilstoši padomes nolikumā noteiktajām
prasībām;
4. darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;
5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais
intelektuālais īpašums ir patentēts;
6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros;
7. darbs nav viltojums vai plaăiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums.
Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumā ir formulēts šīs komisijas galvenais
uzdevums – nodrošināt, lai pētījumi, par kuriem tiek piešėirts zinātniskais grāds, satura un
metodoloăijas ziĦā atbilstu vispārpieĦemtajiem starptautiskiem attiecīgās nozares standartiem.
LLU Satversme nosaka universitātes fakultāšu tiesības veidot doktora studiju programmas
un doktorantu tiesības – tās apgūt.
Augstākās izglītības padomes nolikums par doktora studiju programmām nosaka, ka tajās
jābūt fiksētam:
 studiju obligāto un izvēles priekšmetu sarakstam ar to apjomam atbilstošu kredītpunktu
skaitu;
 doktoranta pētniecības darba apjomam;
 nepieciešamajam iepriekšējās izglītības līmenim studiju uzsākšanai doktorantūrā;
 doktorantūras studijām nepieciešamās materiālās bāzes nodrošinājumam;
 citi sekmīgām studijām nepieciešamie nosacījumi.
Valsts budžeta finansētā klātienes doktora studiju programmā, atklāta konkursa kārtībā,
uzĦem personas saskaĦā ar LLU ikgadējiem uzĦemšanas noteikumiem.
SaskaĦā ar tiesību un normatīviem aktiem par promocijas darbu zinātniskiem vadītājiem
atĜauts strādāt tikai zinātĦu doktoriem, kuri attiecīgā zinātĦu nozarē veic zinātniskus pētījumus un
kuriem ir zinātniskas publikācijas Latvijas vai starptautiskajos zinātniskajos žurnālos (izdevumos)
un kuri piedalās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs.

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
THE GENERAL REGULATIONS
1. Programma ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes doktora
studijas reglamentējošs dokuments.
2. Dokumentā (programmā) formulētie nosacījumi, sakārtotās normas un prasības ir
saistošas Ekonomikas fakultātes doktorantiem, to zinātniskajiem vadītājiem un akadēmiskajam
personālam, kas piedalās doktora studiju programmas īstenošanā, kā arī citu fakultāšu
doktorantiem, kuri studē šajā programmā, un viĦu zinātniskajiem vadītājiem.

3. PRASĪBAS DOKTORANTA IEPRIEKŠĒJAI IZGLĪTĪBAI
THE STANDARDS OF EDUCATION
Piedalīties konkursā uz doktorantūru LLU Ekonomikas fakultātē ir tiesības personām, kuras
beigušas maăistrantūru un ieguvušas maăistra akadēmisko grādu ekonomikas zinātĦu nozarē.
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Pēc profesionālās programmas apguves jāapgūst maăistrantūras programma ekonomikas
zinātnēs un jāiegūst ekonomikas maăistra akadēmiskais grāds.

4. PROGRAMMAS MĒRĖIS
THE GOAL OF PROGRAMME
Programmas mērėis ir radīt intelektuālos, metodoloăiskos, zinātniskos, institucionālos un
tehniskos apstākĜus, kas veicina ekonomikas zinātĦu starptautiskiem standartiem atbilstoša
kvalifikācijas līmeĦa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt
augstākā līmeĦa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas
principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu
doktora grādu.

5. PROGRAMMAS UZDEVUMI
THE TASKS OF PROGRAMME
Programmas izpildei un tās mērėa sasniegšanai noteikti šādi galvenie doktorantu uzdevumi:
pilnībā apgūt ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko metožu pielietošanas prasmi;
 padziĜināt
teorētisko sagatavotību starptautiskajā globālajā ekonomikā –
makroekonomikā, uzĦēmuma ekonomikā (mikroekonomikā), agrārajā un reăionālajā
ekonomikā, un ar tām saistītās zinātĦu nozarēs;
 nokārtot promocijas eksāmenus un visu teorētisko kursu;
 sasniegt augsta līmeĦa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības un tālākizglītības
darbā un starptautiskajā sadarbībā;
 veikt pētījumus saskaĦā ar savu individuālo pētījumu plānu un programmu;
 izstrādāt un iesniegt promocijas darbu;
 pētījumu rezultātus publicēt augsta līmeĦa zinātniskos uzdevumos;
 pētījumu rezultātus prezentēt starptautiskās un nacionālās zinātniskās konferencēs.
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6. STUDIJU SATURS
CONTENTS OF THE STUDIES
6.1. Teorētiskais kurss – 30KP
6.1. The theoretical course of studies – 30 KP
Apjoms
KP
Studējamie priekšmeti (kursi)
Studies subjects (courses)

Amount

Studiju veids
The way
of studies

Kontroles forma
The forms of
control

Patstāvīgās
individuālās
studijas pēc
speciālas
programmas

Promocijas
eksāmens
Examination of
promotion

Patstāvīgās
individuālās
studijas un
promocijas darba
ievaddaĜas,
teorētiskās,
metodoloăiskās
un dokumentārās
nodaĜas izstrāde
un noformēšana
Patstāvīgās
individuālas
studijas pēc
valodu katedras
speciālas
programmas
Prof.
I. Liepas
programma

Promocijas
eksāmens
izstrādāto nodaĜu
prezentācijas
formā
Examination of
promotion
In prezentation

KP

Obligātā daĜa
Compulsory studies subjects (courses)
1.
Ekonomika
(komplekss:
mikro,
makro,
uzĦēmējdarbība, komercija, finanses,
pārvalde, vadība u.c. pēc speciālas
programmas)

26

8

Economics (micro, macro, business, finances,
management and other by specially
programme)

2.
Disertācijas tēmas teorētiskā un
tiesiskā bāze
(pētījuma virziena speckurss pēc īpašas
programmas)
Theoretical and legislation base of research
work (special course of research branch)

3.
Svešvalodu pielietošana
ekonomikas pētījumos
(speckurss pēc valodu katedras noteiktas
programmas)

10

4

Foreign language in the economics
researches

4.

Zinātniskā darba metodoloăija

Methodology of scientific researches

Izvēles daĜa

4

Promocijas
eksāmens
Examination of
promotion

Eksāmens
Examination

4

Voluntary studies subjects (courses)
5.
Ekonomisko pētījumu metodes

Eksāmens vai
ieskaite
Examination or
test
6.
Zinātniskais vadītājs, saskaĦojot ar Doktora studiju programmas vadītāju,
programmas izvēles daĜas izpildē var ieskaitīt arī pētījumu metodikas kursus, kas apgūti
ārzemēs, ar sertifikātu, vienu nedēĜu nodarbību pielīdzinot vienam KP.
The methods of economics researches

4

Doktorantu
izvēle
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6.2. Pētnieciskais darbs –90 KP.













pētījumu metožu izvēle, nopamatošana, formulēšana un apgūšana;
pētījumu programmas un plāna sastādīšana, eksperimentu vai novērojumu iekārtošana;
klasiskās un jaunākās speciālās zinātniskās literatūras apzināšana, studēšana, pētīšana,
teorētiskās diskusijas veidošana un promocijas darba pirmās nodaĜas noformēšana;
datu bāzes izveide, informācijas veikšana un apstrādāšana;
aptauju vai interviju programmas sastādīšana un veikšana;
tiesiskās un normatīvās bāzes apzināšana, studēšana, analīze un promocijas darba attiecīgas
nodaĜas noformēšana;
datu apstrāde;
datu apstrādes rezultātu izvērtēšana, analīze, interpretēšana, diskusiju un lokālo secinājumu
veidošana;
pētījumu rezultātu izklāstu un nodaĜu formatējuma izveide;
pētījumu rezultātu publicēšana zinātniskos izdevumos;
savu pētījumu rezultātu prezentēšana starptautiskās zinātniskās konferencēs;
promocijas darba uzrakstīšana, noformēšana, aprobācija un pilnveidošana.

7. PLĀNOJAMIE UN SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
THE PLANNING AND REACHABLING RESULTS









Programmas izpildes procesā sasniedzamie galvenie rezultāti:
būtiski padziĜinātas un paplašinātas zināšanas zinātnes filozofijā un metodoloăijā,
makroekonomikas, uzĦēmumu ekonomikas (mikroekonomikas), agrārās ekonomikas un
reăionālās ekonomikas, pārvaldes un vadības teorijās;
apgūtas ekonomisko pētījumu klasiskās un modernās metodes, un iegūta prasme tās pielietot
savos pētījumos saskaĦā ar promocijas darba plānu un programmu;
iegūtas, izveidota un attīstīta prasme publiskojot tikai objektīvus, drošus savu zinātnisko
pētījumu rezultātus;
iegūta prasme izstrādāt zinātniskas publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus, veidot
koncentrētas lielas kapacitātes hipotēzes, tēzes, interpretācijas, secinājumus, teorētiskos
vispārinājumus, atzinumus;
apgūta prasme prezentēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus zinātniskās konferencēs,
semināros, akadēmiskā sabiedrībā;
izstrādāts, noformēts, iesniegts un aprobēts promocijas darbs.

8. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PLĀNS
THE PLAN OF STADY PROGRAMME REALISATION
Pirmais studiju gads / The first year of studies
1. Teorētiskās studijas – 20 - 30 KP
 kompleksais promocijas eksāmens „Ekonomika”;
 profesionālās svešvalodas izmantošana (promocijas eksāmens);
 pētījumu metodoloăijas kurss;
 disertācijas tēmas teorētiskā, metodoloăiskā un dokumentārā bāze (promocijas eksāmens
semināra formā);
 zinātniskā darba – ekonomisko pētījumu metodes (papildkursi).
2. Pētījumi:
 speciālās literatūras un zinātniskās informācijas avotu apzināšana, studēšana un izmantoto
avotu saraksta izveidošana;
 pētījumu kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu izvēle, izmantošana un sadaĜas par pētījumu
metodiku noformēšana;
 disertācijas teorētiskās nodaĜas – zinātniskās diskusijas – izveidošana;
 dokumentārās nodaĜas izveidošana;
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datu avotu apzināšana un datu bāzes veidošana.

Otrais studiju gads / The second year of studies
1. Teorētiskās studijas – 0 - 10 KP
(Otrā gada sākumā var ievilkties teorētiskās, metodoloăiskās vai dokumentārās nodaĜas
noformēšana un iesniegšana un, līdz ar to aizkavējot arī šo eksāmenu)
2. Pētījumi, to rezultātu noformēšana:
 uzkrāto datu un iegūtās informācijas apstrāde un datu bāzes papildināšana;
 tabulu un grafisko attēlu veidošana, noformēšana un izvērtēšana;
 pētījumu rezultātu izklāstu veidošana.
3. Publikāciju sagatavošana un iesniegšana.
4. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē.
Trešais studiju gads / The third year of studies
1. Disertācijas darba formēšana:
 analītiskā un sintēzes darba beigšana, izmantojot jaunāko, papildināto datu un normatīvu
bāzi;
 grafisko attēlu un tabulu noformēšana, matemātiska apstrāde, loăiska sakārtošana, to satura
analītiska izvērtēšana, interpretēšana;
 pētījumu rezultātiem plānoto nodaĜu teksta noformēšana;
 disertācijas darba kopsavilkuma izveide un noformēšana;
 doktoranta informatīvā semināra norise.
2. Publikāciju par pētījumu rezultātiem sagatavošana un iesniegšana, ievērojot, ka pētījumu
rezultātiem jābūt publicētiem.
3. Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs.
4. Disertācijas (promocijas darba) iesniegšana katedrā.

9. PUBLICĒŠANĀS IESPĒJAS
THE POSSIBILITIES OF PUBLISHING
Savu pētījumu rezultātu publicēšanai doktoranti var izmantot LZP atzītos, recenzējamos,
starptautiskos, citu valstu, LLU, LU un citu universitāšu izdevumus (LLU Raksti – ISSN 14074427, Economic Science for Rural Development – ISSN 1691-3078, Reseach for Rural
Development, ISBN –9984-784-01-0 ,Humanities and Social Sciences. Latvia – ISSN – 10224483, LZA Vēstis – ISSN 1407-0081 u.c.
Plašāka informācija Rokasgrāmatā.

10. SADARBĪBAS IESPĒJAS
THE POSSIBILITIES OF COLOBORATION
Doktoranti var izmantot LLU Ekonomikas fakultātes un tās zinātnieku izveidojušos
sadarbību ar:













LZA Ekonomikas institūtu;
LVAE institūtu;
LU Ekonomikas un vadības fakultāti;
LU EVF Vadībzinību doktora studiju programmu;
RTU Inženierekonomikas fakultāti;
Igaunijas Republikas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti;
Lietuvas Republikas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti;
Polijas Republikas Varšavas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti;
Polijas Republikas Ščecinas Lauksaimniecības universitāti;
Austrumeiropas un Viduseiropas institūtu, Hallē;
Austrijas federālo lauksaimniecības ekonomikas institūtu;
Padovas Universitāti Itālijā;
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“Ca’Foscari” universitāti Venēcijā, Itālijā;
Norvēăijas Lauksaimniecības universitāti;
Zviedrijas Lauksaimniecības universitāti;
Vidzemes augstskolu;
Rēzeknes augstskolu;
Daugavpils universitāti;
Baltkrievijas Valsts Lauksaimniecības akadēmiju;
Baltkrievijas nacionālās zinātĦu akadēmijas Ekonomikas institūtu;
Biznesa augstskolu „Turība”;
Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas zinātnisko institūtu Sigra;
Zemkopības zinātnisko institūtu Agra;
Lauksaimniecības tehnikas zinātnisko institūtu;
Un citām izglītības iestādēm un ekonomistu organizācijām.

11. DOKTORANTU IESPĒJAS PIEDALĪTIES LZP, ES, PB, IZM, ZM
FINANSĒTOS UN CITOS ZINĀTNISKOS PROJEKTOS UN PROGRAMMĀS
THE POSSIBILITIES OF PARTICIPATION IN THE PROJECTS OF LZP, EU,
WB, IZM, ZM PROGRAMMES
Fakultātes doktoranti var iesaistīties LZP finansētos savu zinātnisko vadītāju vadītos
zinātnisko pētījumu projektos, arī sadarbības projektos, LZP Doktorantu atbalsta grantu projektos,
kā arī Eiropas Savienības un Pasaules Bankas mācību un pētījumu projektos.
Iespēja piedalīties arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas un citu valsts
institūciju pasūtītos pētījumos.
Tagad jau ir reāla iespēja iegūt finansējumu arī piedaloties LLU pētniecības un zinātnes
attīstības un doktorantūras attīstības projektos.
Plaša un konkrēta informācija par šīm iespējām – Rokasgrāmatā.

12. PROMOCIJA
PROMOTION
LLU Ekonomikas fakultātē darbojas Promocijas padome:
LZA akadēmiėe, LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža – padomes priekšsēdētāja, eksperte
LU profesore, Dr.habil.oec. Ludmila Frolova – padomes priekšsēdētājas vietniece, eksperte
LLU profesore, Dr.oec. Līga Mihejeva – padomes sekretāre, eksperte
LZA akadēmiėis, Dr.habil.oec. OĜăerts KrastiĦš - eksperts
LLU profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža - eksperts
LZA kor. loceklis, LLU profesors, Dr.habil.agr. K.Špoăis – eksperts
LLU profesore, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka - eksperte

Doktora studiju programmas vadītājs

profesors, Dr.habil.agr. LZA koresp.loceklis K.Špoăis
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4. pielikums

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Ekonomikas fakultāte

Akreditētās doktora studiju programmas
EKONOMIKA
(AGRĀRĀ UN REĂIONĀLĀ EKONOMIKA)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
par periodu
no 2002. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 1. oktobrim

Jelgava, 2003
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Saturs

Preambula
Programmas mērėis
Programmas uzdevumi
Plānojamie un sasniedzamie rezultāti
Teorētisko studiju attīstība
Pētījumu daĜas attīstība un rezultāti
Pētījumu rezultātu publicēšanas attīstība
Pētījumu rezultātu prezentācija
Pētījumu kvalitātes attīstība
Informācijas ieguves iespējas
Doktora grādu ieguvušo konkurētspēja
Doktorantu attieksmes izmaiĦu analīze
Doktorantu diskrētās aptaujas rezultāti
Doktorantu skaita izmaiĦas
Kopvērtējumi
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Akreditētās doktora studiju programmas
EKONOMIKA (AGRĀRĀ UN REĂIONĀLĀ EKONOMIKA)
pašnovērtējuma ziĦojums

Preambula
Doktora studiju programma zinātĦu nozares EKONOMIKA apakšnozarēs agrārā un
reăionālā ekonomika darbojas LLU Ekonomikas fakultātē un Lauku inženieru fakultātes
Zemes ierīcības katedrā.
Programma akreditēta 2001. gada 19. decembrī uz maksimālo periodu – sešiem
gadiem.
Šajā ziĦojumā ietvertais pašnovērtējums veikts par akreditētās programmas darbības
periodu no 2002. gada 1. janvāra līdz 2003. g. 1. oktobrim. Personāla, programmas un citas
izmaiĦas vērtētas salīdzinājumā ar akreditācijas brīdi vai attiecīgu laika periodu – 2000. –
2001. g. pirms akreditācijas.
Programmas mērėis
Akreditētās programmas mērėis ir nostabilizēts un tās realizācijas procesā ir tikai
nedaudz precizēts.
Programmas mērėis ir radīt institucionālos, metodoloăiskos un dispozīcijas
apstākĜus, kas veicinās ekonomikas zinātĦu starptautiskiem standartiem atbilstoša
kvalifikācijas līmeĦa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un radīs iespējas
doktorantiem apgūt augstākā līmeĦa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes
un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski
pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu doktora grādu.
Programmas uzdevumi
Šāda mērėa sasniegšanai programmā noteikti galvenie doktorantu uzdevumi:
♦ pilnībā apgūt ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko metožu pielietošanas
prasmi;
♦ padziĜināt teorētisko sagatavotību makro un mikroekonomikā, agrārajā un
reăionālajā ekonomikā, un ar tām saistītās zinātĦu nozarēs;
♦ sasniegt augsta līmeĦa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības un
tālākizglītības darbā;
♦ veicināt pētījumus par fundamentālām un aktuālām lietišėām ekonomikas
nozares problēmām zinātnes un tautsaimniecības attīstības interesēs;
♦ nokārtot promocijas eksāmenus;
♦ izstrādāt un iesniegt promocijas darbu;
♦ pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos;
♦ pētījumu rezultātus prezentēt starptautiskās un nacionālās zinātniskās
konferencēs un semināros.
Analizējamā periodā šie doktorantu uzdevumi tikai redakcionāli uzlaboti.
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Plānojamie un sasniedzamie rezultāti
Programmas izpildes procesā sasniedzamie galvenie rezultāti:
♦ būtiski padziĜinātas un paplašinātas zināšanas zinātnes filozofijā un
metodoloăijā, makroekonomikas, mikroekonomikas un reăionālās ekonomikas,
pārvaldes un vadības teorijās;
♦ apgūtas ekonomisko pētījumu modernās metodes un iegūta prasme tās pielietot
savos pētījumos promocijas darbam;
♦ iegūta prasme izstrādāt zinātniskas publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus,
veidot lielas kapacitātes hipotēzes, tēzes, interpretācijas;
♦ apgūta prasme prezentēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus zinātniskās
konferencēs un semināros;
♦ izstrādāts, noformēts un iesniegts promocijas darbs.
Arī šajā sadaĜā veikti redakcionāla rakstura precizējumi.
Teorētisko studiju attīstība
Pēc
izmaiĦas:
1)
2)
3)

programmas akreditācijas tās teorētiskajā daĜā veiktas šādas pilnveidojošas

šī programmas daĜa pieskaĦota LLU Doktora studiju standartprogrammai;
paplašinātas obligātās izvēles iespējas;
palielināts brīvās izvēles kursu (priekšmetu) skaits lai katram doktorantam būtu
labāka izvēle atbilstoši savām un tēmas interesēm;
4) noteikts, ka zinātniskais vadītājs, saskaĦojot ar Doktora studiju programmas
vadītāju, var ieskaitīt programmas izpildē arī citus kursus kas apgūti ārzemēs
vai starptautiskos pasākumos, vienu nedēĜu nodarbību pielīdzinot vienam KP;

Teorētisko studiju jomā turpinās sadarbība ar LU Ekonomikas un vadības fakultāti.
Bez tam risinājušās arī šādas pozitīvas izmaiĦas:
 atjaunota un pilnveidota galvenā kompleksā promocijas eksāmena programma,
tā tipogrāfiski pavairota un tiek izsniegta katram jaunajam doktorantam;
 papildināts speciālā promocijas eksāmena programmu komplekts;
 palielinājies nokārtoto promocijas eksāmenu skaits rēėinot pret uzĦemto
doktorantu skaitu analizējamos periodos (trīs eksāmeni pirms un četri – pēc
akreditācijas uz katru uzĦemto doktorantu.
Pētījumu daĜas attīstība un rezultāti
Pētniecības darba attīstību vispilnīgāk raksturo izstrādāto, iesniegto un aizstāvēto
promocijas darbu skaits ( 1. tabula).
1. tabula
3.4. Iesniegtie, pieĦemtie un aizstāvētie promocijas darbi
Pēc programmas Pirms akreditācijas
akreditācijas
attiecīgā periodā
Aizstāvēti promocijas darbi
2
2
x)
Promocijas padomē pieĦemti aizstāvēšanai
6
2
Iesniegti promocijas darbi katedrās
10
4
Darbi iesniegti katedrās, bet aprobācijas
1
3
procesā pārtraukta pilnveidošana
x)

Četri tiks aizstāvēti 30. un 31. oktobrī.
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Tabulā redzamas būtiskas kvalitatīvas izmaiĦas, kaut arī iesniegto darbu skaita
attiecība pret doktorantu skaitu joprojām ir Ĝoti maza.
Paplašinājusies pētījumu respektīvi - promocijas darbu tematika atbilstoši doktorantu
interesēm un ekonomikas vispārējās attīstības procesiem.
Pētījumu rezultātu publicēšanas attīstība
Pētījumu rezultātu publicēšanā attīstība notikusi divos virzienos jeb aspektos:
1.
– paaugstinātas prasības publikāciju kvalitātei un zinātniskajam saturam;
2.
rosināta publicēšanās plašāk pielietotajās starptautiskajās valodās kā rezultātā
Latvijas zinātniskajos izdevumos svešvalodās publicēto doktorantu darbu skaits
pēc akreditācijas ir lielāks nekā pirms akreditācijas 2000. – 2001. gados;
2003. gada aprīĜa starptautiskās zinātniskās konferences referātu pilnu tekstu
izdevumā jau absolūtais vairākums doktorantu darbu (referātus) ir publicēti
svešvalodās;
3.
paplašinājušās publicēšanās iespējas, jo Latvijas Zinātnes padome atzinusi arī
mūsu Universitātes Doktorantūras daĜas organizētās ikgadējās doktorantu
starptautiskās zinātniskās konferences referātu recenzēto pilnu tekstu izdevumu;
4.
nostabilizējies atzīti augsts līmenis izdevumiem, “LLU Raksti” un Ekonomikas
fakultātes organizētās ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences
recenzēto referātu pilnu tekstu izdevumam.
Bez tam nostiprinājusies sadarbība ar citu valstu lauksaimniecības augstskolām un
mūsu doktoranti plaši piedalās zinātniskās konferencēs ar referātiem, kuri tiek publicēti.
Pētījumu rezultātu prezentācija
Pētījumu rezultātu prezentācijas iespējas starptautiskās zinātniskās konferencēs ir
paplašinājušās un doktoranti tās aktīvi izmanto. Doktoranti, kuri izstrādājuši promocijas
darbus, ir prezentējuši savu pētījumu rezultātus vairāk kā noteiktajās divās starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs.
Pētījumu kvalitātes attīstība
Pētījumu kvalitātes attīstību veicina vairāki procesi:
♦ pēc akreditācijas periodā būtiski pieaugusi doktorantu līdzdalība zinātniskās
pētniecības projektos kādus finansē Latvijas Zinātnes padome, ministrijas,
pašvaldības un uzĦēmējorganizācijas. Ja uz programmas akreditācijas brīdi
2001. gada beigās šādos projektos darbojās 7 doktoranti, tad patreiz šis skaits ir
divreiz lielāks un šo pētījumu rezultāti tiek pilnībā izmantoti promocijas darbos;
♦ doktorantu uzvaras LZP doktorantūras grantu konkursos: - pēc akreditācijas
šādus grantus izmantojuši pusotras reizes vairāk doktorantu nekā divos pirms
akreditācijas gados;
♦ stažēšanās (hospitācija) ārvalstīs: - tādu gadījumu skaits pēdējos divas gados ir
divreiz lielāks nekā divos pirms akreditācijas gados.
Informācijas ieguves iespējas
Bibliotēku fondu jeb resursu datoritizētas izmantošanas iespējas nav uzlabojušās.
Pētījumiem nepieciešamo datu ieguve joprojām bieži ir problemātiska.
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Doktora grādu ieguvušo konkurētspēja
Pēdējos gados agrārās un reăionālās ekonomikas nozarēs ekonomikas doktora grādu
ieguvušās personības ieĦem augstus amatus valsts pārvaldē, zinātniskās pētniecības
iestādēs, Universitātē vai strādā zinātnes un izglītības sfērās.
Doktorantu attieksmes izmaiĦu analīze
Doktorantu kvalitatīvo sastāvu, viĦu intelektuālo spēju un darbaspēju atbilstību
doktora studiju programmas prasībām raksturo ne tikai izstrādātie, iesniegtie un aizstāvētie
promocijas darbi, bet arī citi rādītāji.
Cenšoties izpildīt studiju programmu studiju laikā doktoranti vairāk izmanto
akadēmiskos atvaĜinājumus. Tas liecina arī par doktorantu korektu attieksmi pret savām
saistībām. Pēc akreditācijas periodā doktoranti izmantojuši 23 akadēmiskos atvaĜinājumus,
kas ir 2,5 reizes vairāk nekā divos pirms akreditācijas gados.
Tomēr daudziem doktorantiem studiju programmu apgūt neizdodas.
No 19 doktorantiem, kuriem 2002. gadā un 2003. gada 9 mēnešos beidzas
doktorantūras laiks, 13 doktoranti jeb 68 % promocijas darbus nav iesnieguši. DaĜa no
šiem doktorantiem nav nokārtojuši arī programmas teorētisko daĜu.
Vairāki no šiem doktorantiem cenšas promocijas darbus pabeigt un iesniegt.
Daži doktoranti atskaitīti kā studijas neuzsākuši, vai par studiju plāna nepildīšanu.
Dažās zinātniski-pētnieciskas iestādēs nav doktora studijas veicinošs
psiholoăiskais klimats.
Doktorantu diskrētās aptaujas rezultāti
Uz pirmo jautājumu: - Kas Jums visvairāk traucēja vai traucē programmas
teorētiskās daĜas apguvi un promocijas eksāmenu kārtošanu? – lielākā daĜa doktorantu
(60 %) nosauca nepieciešamību arī strādāt un laika trūkumu. TrešdaĜai – netraucēja nekas.
Vienam bijušas dažas neskaidrības.
Uz otro jautājumu – Kas visvairāk traucē vai kavē pētniecisko darbu? Vairāk kā
divas trešdaĜas (70 %) atbildēja: - laika trūkums sakarā ar nepieciešamību strādāt un pelnīt
iztiku. Vienam doktorantam neizdevies atrast bibliotēkās literatūru par jaunākām,
modernākām pētījumu metodēm, otram – informācijas trūkums.
Trešais jautājums bija: - Vai Jums kas kavē publicēt savu pētījumu rezultātus LZP
atzītos izdevumos? – 40 procentiem nekas nekavē, jo iespējas esot diezgan plašas, bet
piektai daĜai – kavē laika trūkums jeb darbs; vēl piektdaĜai pietrūcis informācijas, bet
vienam – zinātniskās valodas nepietiekamība.
Ko un kā labāk Jums varētu palīdzēt Jūsu darba zinātniskais vadītājs? Tāds bija
ceturtais jautājums, uz kuru atbildes ir Ĝoti atšėirīgas: trešdaĜai vadītāja palīdzība esot
pietiekama vai pat Ĝoti laba, bet ir arī šādi vērtējumi:
♦ mans vadītājs ir stipri aizĦemts un viĦam nav laika iedziĜināties manās domās
un idejās;
♦ vadītājs varētu vairāk palīdzēt ar konsultācijām un idejām;
♦ būtu labi kaut morāls atbalsts;
♦ daži doktoranti no šīs atbildes izvairījās.
Piektais – Vai Jūsu rīcībā ir dators ar Internet pieslēgumu? – Lielākai daĜai –
divām trešdaĜām tas ir mājā vai darbā; piektdaĜai nav, bet citiem ir dators bez Internet
pieslēgumu.
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Citi Jūsu priekšlikumi doktora studiju programmas sekmīgai apguvei:
1) paaugstināt stipendiju lai varētu nestrādāt “maizes darbu”;
2) pie patreizējas stipendijas studijas pagarināmas līdz 4 gadiem lai varētu strādāt
un studēt;
3) finansiāli atbalstīt iespējas piedalīties ārvalstu un starptautiskās konferencēs;
4) labāk sakārtot un saskaĦot atskaitīšanās sistēmu LLU Doktorantūras daĜā un
fakultātes Doktora studiju programmā;
5) turpināt un pilnveidot doktorantu informatīvu apgādi par teorētiskiem kursiem,
konferencēm u.c.;
6) turpināt regulārās doktorantu atskaites un neĜaut novirzīties no plāna;
7) lekcijas plānot sestdienās un vakaros, lai strādājošie doktoranti varētu apgūt
teorētiskos kursus;
8) lai vairāk būtu tādu zinātnisko vadītāju, kuri Ĝoti daudz palīdz doktorantiem.
Doktorantu skaita izmaiĦas
UzĦemto doktorantu skaits pēdējos gados samazinās. Tam ir vairāki cēloĦi:
1) nav motivācijas iegūt zinātĦu doktora grādu, jo tādu, t.i., augstāko kvalifikāciju
neprasa likumi ne valsts pārvaldē, ne tiesu sistēmā, ne arī citos dienestos, un par
augstāko kvalifikāciju nav attiecīgi augstāks atalgojums;
2) doktoranta stipendija ir stipri par mazu lai varētu pilnībā nodoties doktora
studiju programmas apgūšanai, bet strādājot var sekmīgi pildīt doktora studiju
programmu tikai maza daĜa talantīgo un lielām darbaspējām apveltītu cilvēku;
3) darba noformēšanā, prezentēšanā un aizstāvēšanā nepieciešami vēl papildus
ievērojami līdzekĜi, kurus jāsedz doktorantam.
Kopējais doktorantu skaits šajā programmā ir par 10 cilvēkiem mazāks nekā bija
programmas akreditācijas brīdī.
Ir notikušas, no augstskolas viedokĜa pozitīvas izmaiĦas doktorantu sastāvā:
augstskolās un citās izglītības un zinātnes iestādēs strādājošo doktorantu īpatsvars no 46
procentiem 2001. gada beigās pieaudzis līdz 55 procentiem šobrīd.
Doktorantu potenciālie un faktiskie zinātniskie vadītāji –
zinātĦu doktori un habilitētie doktori
Zinātniskie vadītāji

Veronika Buăina
Baiba Rivža
Valdemārs Strīėis
Vulfs Kozlinskis
Jānis KaktiĦš
Anastasija VilciĦa
Uăis Gods
Kopā
Uz 1 doktoru

Doktorantu skaits
programmas akreditācijā Patreiz (2003. g. 1. oktobrī)
Ekonomikas katedra
2
2
10
8
1
2

5
2
1
0
21
3

4
3
2
0
21
3
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Doktorantu skaits
programmas akreditācijā Patreiz (2003. g. 1. oktobrī)
UzĦēmējdarbības katedra
Līga Mihejeva
5
5
Kazimirs Špoăis
10
6
Aivars Strautnieks
3
1
Aleksandrs VedĜa
0
0
Uldis Viekals
0
0
Ināra Jurgena
0
0
Kopā
18
12
Uz vienu doktoru
3
2
Grāmatvedības un finansu katedra
3
3
Ingrīda Jakušonoka
Gaida KalniĦa
2
1
Īrija Vītola
2
2
Kopā
7
6
Uz vienu doktoru
2
2
Pavisam
49
39
Zinātniskie vadītāji

Zinātnisko vadītāju darba rezultātu izmaiĦas

Zinātniskais
vadītājs, katedra
Veronika Buăina
Baiba Rivža
Valdemārs Strīėis
Vulfs Kozlinskis
Jānis KaktiĦš
Anastasija
VilciĦa
Kopā Ek.katedrā
Līga Mihejeva
Kazimirs Špoăis
Aivars
Strautnieks
Kopā UzĦ.katedrā
Ingrīda
Jakušonoka
Gaida KalniĦa
Īrija Vītola
Kopā Gr. un
finansu katedrā
FAKULTĀTĒ

Akreditācijas brīdī –
2001. gada 19. decembrī

2003. gada 1. oktobrī

Doktorantu
skaits

Aizstāvētie
darbi

Katedrās
iesniegtie
vēl neaizst.

Doktorantu
skaits

Aizstāvētie
darbi pēc
akreditācijas

Katedrās
iesniegtie
vēl neaizst.

2
10
1
5
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
8
2
4
3

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

1

0

0

2

0

0

21
5
10

0
0
2

0
0
1

21
5
6

0
0
2

1
1
5

3

0

1

1

18

2

2

12

2

7

3

0

0

3

0

0

2
2

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

7

0

0

6

0

0

49

2

2

39

2

8

1
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Kopvērtējumi
A. Attīstības vērtējums
1. Doktora studiju akreditētās programmas mērėis un uzdevumi ir skaidri, stingri un
pilnībā atbilst zinātnes un izglītības likumu prasībām un visaugstākiem starptautiskiem
standartiem.
2. Ekonomikas zinātĦu doktora grādus ieguvušie un tie, kuri vistuvākā laikā tos var iegūt
programmas izpildes procesā, ir sasnieguši plānotos rezultātus.
3. Programmas teorētisko studiju daĜas struktūra, apjomi un saturs sekmē programmas
uzdevumu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu.
4. Pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, patreizējos doktora studiju sociāli
ekonomiskajos nosacījumos, vairumam doktorantu studijām atvēlētajā laikā ir
neizpildāms uzdevums, jo ar patreizējo stipendiju jauns cilvēks un – pārsvarā –
ăimenes cilvēks, dzīvot un pilnībā nodoties studijām nevar.
5. Daudzi doktoranti tomēr spēj “maizes” darbu savienot ar intensīvu pētniecības darbu
par ko liecina nozīmīgais doktorantu zinātnisko publikāciju skaits. Tas nozīmē, ka
daudziem doktora teorētiskās studijas beigušiem ir ievērojamas iestrādes promocijas
darba izstrādei pēc doktorantūras periodā, ja tikai būtu motivācija darbu pabeigt un
aizstāvēt.
6. Savus pētījumu rezultātus doktoranti prezentē starptautiskās un ārvalstu zinātniskās
konferencēs.
7. Pēc programmas akreditācijas doktoranti vairāk iesaistīti LZP finansētos zinātniskās
pētniecības projektos, kā arī ministriju pasūtītu darbu izpildē.
8. Fakultātes doktoranti sekmīgi (rezultatīvi) piedalās Latvijas Zinātnes padomes,
ministriju, LLMZA un LLU izsludinātajos jauno pētnieku konkursos.
9. Paplašinās doktorantu stažēšanās jeb hospitācija ārvalstu augstskolās.
10. Interneta resursu izmantošanas iespējas doktorantiem ir jāuzlabo.
11. Jaunie zinātĦu doktori - ekonomisti ieĦem augstus amatus valsts pārvaldē un sekmīgi
strādā izglītības un zinātnes sfērās.
12. Pēc programmas akreditācijas uzlabojusies kontrole un informācijas apmaiĦa;
doktoranti daudz biežāk izmanto akadēmiskos atvaĜinājumus, lai paveiktu iekavētos
darbus.
13. Promocijas darbus līdz doktora studiju laika beigām iesniedz tikai neliela daĜa
doktorantu, bet pēc akreditācijas periodā to skaits trīskāršojies.
14. Pēc doktorantu pašvērtējuma galvenie kavējošie vai traucējošie faktori ir:
♦ nepieciešamība strādāt “maizes” darbu;
♦ zinātnisko vadītāju aizĦemtība ar citiem darbiem;
♦ nav teorētisko nodarbību sestdienās un vakaros.
15. Doktora studiju pretendentu skaits un doktorantu skaits samazinās.
16. Palielinājies tādu doktorantu īpatsvars kuri strādā izglītības un zinātnes sfērās.
17. Zinātnisko vadītāju darba rezultāti ir Ĝoti atšėirīgi ko raksturo viĦu vadībā izstrādāto,
iesniegto un aizstāvēto darbu skaits.
18. Pēcakreditācijas periodā izmainījusies doktorantu skaita attiecība starp katedrām:
Ekonomikas katedrā doktorantu skaits nemainīgs, UzĦēmējdarbības katedrā tas būtiski
samazinājies, bet Grāmatvedības un finansu katedrā palicis vēl mazāks. Rēėinot uz
katedras esošo doktoru skaitu doktorantu skaits ir attiecīgi 3,2 un 2.
19. Akreditētā programma tagad tipogrāfiski noformēta un pavairota un tiek izsniegta
katram jaunajam doktorantam.
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B. Problēmas
1. Doktoranta stipendija ir par mazu, lai jauns un bieži – ăimenes cilvēks varētu pilnībā
nodoties studijām, segt ar to saistītos izdevumus un piedalīties ăimenes budžeta
veidošanā.
2. Nepieciešamība pelnīt iztiku stipri samazina pētniecības darbam nepieciešamo
doktoranta laiku un kavē promocijas darbu izstrādi un diezgan parasti arī teorētiskās
daĜas apguvi.
3. Potenciāliem doktorantiem trūkst sociāli ekonomiskās motivācijas doktora studijām un,
īpaši, promocijas darba izstrādei un zinātniskā grāda iegūšanai.
4. Doktorantu zinātniskiem vadītājiem nav sociāli ekonomiskas motivācijas uzĦemties šo
darbu un pienācīgi palīdzēt doktorantam izstrādāt un prezentēt savu promocijas darbu,
jo slodzē ieskaitāmais normatīvs ir nenopietni mazs. Tāpēc savas funkcijas pilnā
apjomā pilda tikai atsevišėi zinātniskie vadītāji, nesaĦemot par to pienācīgu samaksu.
Vienīgā reālā motivācija ir LLU rektora izsludinātā prēmija par aizstāvēto promocijas
darbu.
5. Pavisam netiek apmaksāts un slodzē rēėināts Ĝoti atbildīgais un laikietilpīgais
doktorantu promocijas darbu recenzēšanas un ekspertīzes darbs, ko jāveic zinātniekiem
šo darbu aprobācijas procesā katedru un starpkatedru līmenī.
6. Fakultātes informācijas kabinetā trūkst mūsu doktorantiem un zinātniekiem
vajadzīgāko, saturīgāko starptautiska līmeĦa žurnālu. Šo žurnālu elektroniskā versija ne
visiem doktorantiem ir pieejama.
7. Doktorantiem nepieciešamā informācija ir relatīvi dārga un tāpēc daudziem nav
pieejama.
C. Draudi
1. Doktorantūra var izsīkt, ja tuvākā laikā likumdošana neradīs zinātnisko grādu
iegūšanas sociāli ekonomisko motivāciju.
2. Doktorantu zinātniskie vadītāji neveiks savu misiju un nepildīs savas funkcijas, ja
saglabāsies līdzšinējais nenopietni zemais slodzē ieskaitāmais šāda darba normatīvs.
3. Promocijas darbu recenzēšanas un ekspertēšanas līmenis to aprobācijas procesā var
nepaaugstināties vai pat pazemināties ja šie darbi netiks ieskaitīti slodzē un pienācīgi
apmaksāti.
D Iespējas, ierosinājumi, priekšlikumi
1. Programmas pirmo un trešo uzdevumus var precizēt, jo ekonomisko pētījumu metodes
attīstās un modernizējas, un tāpēc prasību tās apgūt pilnībā var uzskatīt par pārspīlētu.
Savukārt svešvalodu izmantošanā augsta līmeĦa prasmju sasniegšanu reālāk ir
attiecināt uz tālāku doktora darbību izglītībā, zinātnē vai valsts pārvaldes darbā.
2. Programmas teorētisko studiju daĜā jāturpina izvēles kursu (priekšmetu) saraksta
papildināšana atbilstoši promocijas darbu un doktorantu interešu daudzveidībai.
3. Ierosināt LLU vadībai:
3.1. iesniegt priekšlikumus valdībai par doktorantu sociāli ekonomisko apstākĜu
sakārtošanu tādā līmenī, lai tie trīs gadus varētu pilnībā nodoties studijām, īpaši –
pētniecības darbam vai pagarināt studiju laiku līdz 4 gadiem, lai programmu
varētu izpildīt arī strādājot “maizes” darbu;
3.2. Ierosināt vadībai finansiāli atbalstīt doktorantu iespējas piedalīties ārvalstu un
starptautiskās konferencēs, kursos, semināros un iegūt darbam nepieciešamos
materiālus.
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4. Ierosināt LLU vadībai risināt jautājumu par zinātnisko vadītāju darba pienācīgu
novērtēšanu un apmaksu, kā arī promocijas darbu ekspertēšanu un recenzēšanu to
aprobācijas procesā katedrās un starpkatedru līmenī.
5. Ierosināt LLU vadībai iesniegt Saeimai un valdībai priekšlikumus par īpaša likuma
nepieciešamību:
5.1. kurā nosaka amatus valsts pārvaldē, kurus drīkst ieĦemt tikai augstākās
kvalifikācijas speciālisti ar doktora grādu;
5.2. kurš nosaka īpašu piemaksu par iegūto augstāko kvalifikāciju (doktora grādu)
mācībspēkiem un zinātnes darbiniekiem
6. Turpināt regulāras doktorantu personālās atskaites Doktora studiju programmas vadībā
un katedrās.
7. Ieteikt LLU Doktorantūras daĜai:
7.1. pārskatīt doktorantu centralizēto atskaišu lietderību, tās aizstājot ar programmu
vadītāju regulāriem pārskatiem;
7.2. doktorantu teorētisko kursu nodarbības pēc iespējām plānot sestdienās un
vakaros, lai tās varētu izmantot arī strādājošie doktoranti.
8. Katedru personālam jāturpina intensīvs darbs jauno maăistru, katedru mācībspēku un
nozares vidējo speciālo profesionālo iestāžu mācībspēku iesaistīšanā doktora studijās.
9. Ieteikt katedru vadītājiem organizēt doktorantūras darba dziĜu analīzi savās katedrās.
10. Atbalstīt LLU Doktorantūras daĜas vadītājas Ausmas Markevicas centienus
doktorantūras attīstībā.

Doktorantūras studiju
programmas vadītājs
prof., Dr.habl.agr.

K.Špoăis

2003. gada 15. oktobrī

Pašnovērtējuma ziĦojums apstiprināts EF Domes sēdē 2003. gada 15. oktobrī.
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5. pielikums

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Ekonomikas fakultāte

Akreditētās doktora studiju programmas
E K O N O M I K A S zinātĦu nozares
Agrārās un reăionālās ekonomikas apakšnozarēs (kods 5131012)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
par periodu
no 2003. gada 1. oktobra līdz 2004. gada 30. septembrim

Jelgava, 2004
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Preambula
Ekonomikas zinātĦu nozares Agrārās un reăionālās ekonomikas apakšnozaru doktora
studiju programma darbojas trijās LLU fakultātēs: - Ekonomikas fakultātē un Informācijas
tehnoloăiju fakultātē un Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības katedrā.
Programma akreditēta 2001. gada 19. decembrī uz sešu gadu periodu – līdz 2007.
gada 31. decembrim. Akreditētās programmas realizācijas procesa pirmais pašnovērtējums
tika veikts 2003. gada oktobrī par ko sastādīts un iesniegts prasībām atbilstošs
pašnovērtējuma ziĦojums.
Patreizējais pašnovērtējuma ziĦojums ietver programmas īstenošanas gaitas
vērtējumus un tās pilnveidošanas procesa raksturojumus par laiku no 2003. gada 1.oktobra
līdz 2004. gada 30. septembrim.
Programmas kārtējā pašnovērtējuma procesā piedalījās programmas administrācija,
doktorantu disertāciju zinātniskie vadītāji, katedru vadītāji, doktoranti, bijušie doktoranti –
jaunie doktori un teorētisko kursu beigušās personas, un citas, ar doktorantūru saistītas
personas.
ZiĦojums sastādīts pamatojoties uz kvantitatīvām un kvalitatīvām analīzēm,
aptaujām, intervijām, konferences materiāliem.
Programmas mērėis
Programmas mērėis pašnovērtējuma periodā pilnveidots un precizēts – pamatojoties
uz praktiskiem novērojumiem un nākotnes vērtējumiem. Tie parāda, ka jauni ekonomikas
doktori nepieciešami ne tikai jaunas zinātnieku paaudzes veidošanai, bet arī izglītības un
konsultatīvajam darbam, valsts pārvaldei un ekonomikai.
Tāpēc programmas pilnveidotais un precizētais mērėis ir radīt institucionālos,
metodoloăiskos un dispozīcijas apstākĜus, kas veicinās ekonomikas zinātĦu starptautiskiem
standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeĦa jaunas zinātnieku, izglītības darbinieku, valsts
pārvaldes un ekonomikas speciālistu paaudzes veidošanos un radīs iespējas doktorantiem
apgūt augstākā līmeĦa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā
organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu
ekonomikas zinātĦu doktora grādu.
Programmas uzdevumi
Atbilstoši pilnveidotajam un precizētajam programmas mērėim papildināti,
pilnveidoti un precizēti, kā arī redakcionāli uzlaboti doktorantu uzdevumi programmas
mērėa sasniegšanai:
 pilnībā apgūt ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko moderno metožu
pielietošanas prasmi;
 padziĜināt teorētisko sagatavotību mikro un makroekonomikā, agrārajā un
reăionālajā ekonomikā, un ar tām saistītās zinātĦu nozarēs;
 sasniegt augsta līmeĦa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības,
tālākizglītības, valsts pārvaldes darbā un uzĦēmējdarbībā;
 veicināt fundamentālu un aktuālu lietišėās ekonomikas problēmu pētījumus
zinātnes un tautsaimniecības attīstības interesēs;
 nokārtot promocijas un teorētiskās sagatavotības eksāmenus;
 izstrādāt un iesniegt promocijas darbu;
 pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos;
 pētījumu rezultātus prezentēt starptautiskās un nacionālās zinātniskās
konferencēs un semināros.
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Vērtējot šo uzdevumu sasniegšanas līmeni analizējamā periodā konstatēts, ka vēl nav
pilnībā sasniegts pirmais un trešais uzdevums, kam būs jāpastiprina uzmanība turpmākajā
darbā.
Sasniedzamo rezultātu vērtējumi
Pārskata periodā tupinājās darbi visos aspektos, kas tuvina programmā formulētiem
sasniedzamiem rezultātiem. Šāds vērtējums izriet no dinamiskiem procesiem programmas
teorētiskajā daĜā, metodoloăijā un pētījumu daĜā. Veikta arī plānoto sasniedzamo rezultātu
formulējumu redakcionāla uzlabošana.
Tagad programmas izpildes procesā sasniedzami sekojoši galvenie rezultāti:
 būtiski padziĜinātas un papildinātas zināšanas zinātnes metodoloăijā,
makroekonomikas, mikroekonomikas, agrārās un reăionālās ekonomikas,
pārvaldes un vadības teorijās;
 apgūtas ekonomisko pētījumu klasiskās un modernās metodes, un iegūta
prasme tās izvēlēties un pielietot savos pētījumos promocijas darba
programmas īstenošanai;
 iegūta prasme izstrādāt un sagatavot zinātniskas publikācijas, sastādīt
zinātniskus pārskatus, veidot savu pētījumu hipotēzes, rezultātu tēzes,
interpretācijas;
 apgūta prasme prezentēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus zinātniskās
konferencēs un semināros;
 izstrādāts, noformēts un iesniegts promocijas darbs.
Teorētisko studiju attīstības vērtējums
Programmas teorētiskajā daĜā attīstība notika šādos virzienos:
1) aktivizējās doktorantu darbs teorētisko studiju jomā kā rezultātā pārskata gadā
krasi pieauga nokārtoto promocijas eksāmenu skaits:
- šajā pārskata periodā (gadā) – 43 eksāmeni,
- iepriekšējā periodā (gadā) – 19 eksāmeni;
2) pastiprinājās kontrole par teorētisko studiju plāna izpildi – viens doktorants
atskaitīts par plāna nepildīšanu, vairāki zaudējuši stipendiju uz vienu vai
vairākiem mēnešiem;
3) eksāmeni parādīja pārsvarā Ĝoti labas un teicamas teorētiskās zināšanas;
4) saskaĦā ar starpuniversitāšu Vienošanās līgumu turpinās aktīva sadarbība ar LU
EVF teorētisko studiju jomā;
5) ievērojami papildināts speciālo promocijas eksāmenu programmu komplekts.
Vājās vietas programmas teorētiskās daĜas realizācijā:
 ievērojama daĜa doktorantu vēl nenokārto paredzētajā laikā visu teorētiskās
daĜas apjomu;
 daĜai doktorantu varētu būt plašākas un dziĜākas zināšanas ekonomisko
pētījumu metodoloăijā;
 vairākiem doktorantiem vēl nav sasniegts augsts līmenis svešvalodu
pielietojumā.

67

Pētījumu attīstība un rezultāti
Doktorantu pētniecības darba attīstību un rezultātus visietilpīgāk raksturo izstrādāto
(pabeigto), iesniegto, pieĦemto un aizstāvēto promocijas darbu skaits un to skaitĜu attiecība
pret uzĦemto un kopējo doktorantu skaitu vērtējamā periodā (1.tabula).
1. tabula
Iesniegtie, pieĦemtie un aizstāvētie promocijas darbi

Iesniegti promocijas darbi
katedrās
Promocijas padomē
pieĦemti aizstāvēšanai
Aizstāvēti promocijas
darbi
Katedrās iesniegtie
promocijas darbi, kuru
pilnveidošanu autori nav
veikuši

Pirms
akreditācijas
attiecīgā periodā

01.10.02. –
30.09.03.

01.10.03. –
30.09.04

4

2

7

2

3

7

2

2

5

3

4

4

No šīs tabulas datiem redzamas visai būtiskas kvalitatīvas izmaiĦas vērtējamā
pārskata periodā: - krasi pieaudzis izstrādāto, iesniegto, aprobēto, pieĦemto un aizstāvēto
disertāciju skaits. Pārskata periodā disertācijas aizstāvējuši: - Gunita Mazūre, Jānis Eglītis,
Andra Zvirbule – BērziĦa, Aina Muška, Aija Eglīte. Tomēr šāda – iesniegto un aizstāvēto
darbu skaita attiecība pret doktorantu skaitu joprojām ir Ĝoti maza.
Jāpiezīmē, ka vēl divi promocijas darbi līdz kalendārā gada beigām var tikt
aizstāvēti, kuri jau izgājuši visus ekspertīzes un recenziju procesus. Tie ir Evelīnas
Špakovičas un Ligitas Meleces darbi.
Pozitīvi vērtējams arī tas, ka paplašinās pētījumu, tas ir – promocijas darbu tematika.
Tas saistīts ar doktorantu interešu plašāku spektru un ekonomiskās attīstības vispārējiem
procesiem.
Negatīvi vērtējams ir fakts, ka nesamazinās to doktorantu skaits, kuri līdz
doktorantūras perioda beigām teorētisko daĜu ir apguvuši, visus eksāmenus un ieskaites
nokārtojuši, bet promocijas darbu nav iesnieguši. Pārskata (pašnovērtējuma) periodā tādi ir
6 doktoranti jeb tik pat cik bija iepriekšējā periodā.
Jauno doktoru darbības vērtējums
Pārskata periodā ekonomikas doktora grādu ieguva 5 doktoranti, kuri jau strādā
universitātē (Aina Muška, Andra Zvirbule – BērziĦa, Aija Eglīte, Gunita Mazūre) un citās
augstskolās un būtiski papildina un atjaunina fakultātes akadēmisko personālu. Viens
jaunais doktors (Jānis Eglītis) ir ăimnāzijas un pašvaldības vadītājs.
ěoti atbildīgos darbos un amatos strādā arī programmu apguvušie iepriekšējos gados.
Doktorantu skaita izmaiĦas
Pārskata periodā šajā programmā uzĦemto doktorantu skaits un kopējais doktorantu
skaits pieaudzis, kas redzams 2. tabulā.
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2. tabula
Doktorantu skaits
Rādītāji
UzĦemto doktorantu skaits
periodā
Kopējais doktorantu skaits
 Ekonomikas fakultātē
 programmā

Pārskata periodā (gadā)
vai tā beigās

Iepriekšējā attiecīgā
periodā

28

12

49
57

39
42

Paaugstinājusies vēlēšanās studēt LLU Ekonomikas fakultātes doktorantūrā var būt
saistīta un izskaidrojama ar vairākiem cēloĦiem vai faktoriem galvenie no kuriem
var būt trīs:
1. - šīs programmas un tās organizācijas prestižs (15 doktoranti nākuši no 9 citām
augstskolām);
2. - ekonomikas doktora grāda prestiža pieaugums sabiedrībā;
3. - ekonomikas doktora grāda pieprasījuma pieaugums ne tikai universitātē, bet arī
citās augstskolās, par ko liecina dati: 65 procenti pārskata periodā uzĦemto
studentu nāk no universitātēm un augstskolām.
3. tabula
Programmā studējošo doktorantu potenciālie un faktiskie zinātniskie vadītāji
(zinātĦu doktori un habilitētie doktori)
Doktorantu skaits
Zinātniskie vadītāji
programmas 2003. gada 2004. gada
akreditācijā
1. oktobrī
1. oktobrī
Baiba Rivža
10
8
9
Veronika Buăina
2
2
1
1
2
2
Valdemārs Strīėis
Vulfs Kozlinskis
5
4
4
Jānis KaktiĦš
2
3
3
Anastasija VilciĦa
1
2
2
Ekonomikas katedrā kopā
21
21
21
Uz 1 doktoru
3
3
3
Līga Mihejeva
5
5
8
Kazimirs Špoăis
10
6
10
Aivars Strautnieks
3
1
3
Ināra Jurgena
0
0
0
Andra Zvirbule – BērziĦa
0
Aina Muška
0
UzĦēmējdarbības un vadības katedrā
18
12
21
kopā
Uz 1 doktoru
3
2
3
Ingrīda Jakušonoka
3
3
5
Gaida KalniĦa
2
1
0
Īrija Vītola
2
2
2
Grāmatvedības un finanšu katedrā kopā
7
6
7
Uz 1 doktoru
2
2
2
Pavisam Ekonomikas fakultātē
49
39
49
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Zinātniskie vadītāji
Anda Jankava
LIF Zemes ierīcības katedrā kopā
Pēteris Rivža
Irina Arhipova
Informācijas tehnoloăiju fakultātē kopā
PAVISAM PROGRAMMĀ

Doktorantu skaits
programmas 2003. gada 2004. gada
akreditācijā
1. oktobrī
1. oktobrī
1
1
2
1
1
2
1
2
5
0
0
1
1
2
6
51
42
57

Kā redzams 3. tabulā sakārtotajos datos fakultātei ir pieaugošs zinātnisko vadītāju
potenciāls, bet viĦu noslodze ir Ĝoti atšėirīga.

4. tabula
Doktorantu un zinātnisko vadītāju darba rezultātu izmaiĦas
Zinātniskie
vadītāji un
katedras
Baiba Rivža
Ervīds Grinovskis
Līga Mihejeva
Kazimirs Špoăis
Aivars Strautnieks
FAKULTĀTĒ

Aizstāvētās
disertācijas
akreditācijas
periodā

Skaits pārskata periodos
01.10.02. – 30.09.03.
01.10.03. - 30.09.04.
Iesniegtas

Aizstāvētas

Iesniegtas

Aizstāvētas

2

1
1
1
3

1
1
1
2

2

6

5

1

2
2

1
3
1
6

Pētījumiem nepieciešamās informācijas ieguves un apstrādes iespēju vērtējums
Pārskata periodā ir uzlabojušās doktorantu iespējas izmantot Internet resursus
informācijas ieguvei, ir papildinājušies resursi fakultātes informācijas kabinetā.
Kā traucējoši apstākĜi vai vājās vietas ir:
- nepietiekams progress bibliotēku resursu datorizētas izmantošanas iespējām;
- nestabilas Internet resursu izmantošanas iespējas;
- dārgi Internet resursi svarīgām datu bāzēm;
- ierobežota starptautisku un ārvalstu zinātnisko žurnālu pieejamība.
Pētījumu rezultātu prezentēšanas un publicēšanas attīstība
Pārskata periodā pētījumu publicēšanas problēmu risināšanai darbs veikts šādos
virzienos:
1. lai palīdzētu doktorantiem sagatavot starptautiskiem standartiem atbilstošas
kvalitātes zinātniskās publikācijas Universitātes mērogā tika noorganizēts īpašu
lekciju (nodarbību) cikls par publikāciju sagatavošanu zinātniskajam žurnālam
LLU Raksti. Šīs nodarbības vada izdevuma atbildīgais redaktors;
2. doktorantiem tika radītas iespējas, kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem,
publicēties angĜu valodā LU žurnālā Humanities and Social Sciences Latvia īpašā
laidienā;
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3. attīstās sadarbība ar citu valstu augstskolām kopīgu starptautisku zinātnisku
konferenču rīkošanā un referātu pilnu tekstu (rakstu) izdošanā, kas veicina un
rosina darbam nepieciešamo iemaĦu un prasmju apgūšanu un svešvalodu
pielietošanu.
Pētījumu kvalitātes attīstība
Doktorantu pētnieciskās daĜas darbu kvalitātes attīstību veicina un raksturo vairāki
pasākumi:
1) doktorantu iesaistīšana LZP finansētos pētniecības projektos: - patreiz šādos
projektos (02.0016, 02.0018, 01.0761, 01.0798 u.c.) piedalās 9 doktoranti
(Irēnas Baraškina, Ligita Melece, Aina Dobele, Evelīna Špakoviča, Anda
Zvaigzne, Aija GraudiĦa, Modrīte Pelše u.c.), kuri sekmīgi izstrādā savus
promocijas darbus;
2) doktorantu piedalīšanās LZP finansēto doktorantu grantu konkursos: - šajos
konkursos grantus ieguvuši šīs programmas doktoranti – Evelīna Špakoviča,
Ligita Bite, Ilze Upīte, Irēna Baraškina, Ilze Stokmane, Armands AuziĦš, Līga
Ramute, Inga Pučure;
3) doktorantu regulāra un rezultatīva piedalīšanās jauno pētnieku balvu konkursos,
(Ingūna Gulbe, Gunita Mazūre, Kitija Kirila, Evelīna Špakoviča, Aina Dobele,
Aina Muška);
4) jauno doktoru sekmīga piedalīšanās LZP pēcdoktorantūras grantu konkursos
(Ināra Jurgena, Daina SaktiĦa);
5) izveidojusies programmas doktorantu pētījumu rezultātu un promocijas darbu
prezentācijas un aprobācijas daudzpakāpju sistēma:
- vairākkārtēja piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās
konferencēs;
- savu pētījumu rezultātu prezentēšana īpašā atklātā seminārā;
- promocijas darba pirmā lasījuma rūpīga vispusīga analīze (recenzēšana)
attiecīgās katedras akadēmiskā personāla speciālā sēdē;
- promocijas darba otrā lasījuma starpkatedru recenzēšana un vispusīga
analīze to akadēmiskā personāla pārstāvju sēdē;
- pilnīgi pabeigta promocijas darba iepriekšēja izvērtēšana promocijas
padomes sēdē pirms tā pieĦemšanas aizstāvēšanai.
Programmas kvantitatīvās apguves kontroles sistēma
Pārskata periodā programmas vadība pārkārtoja programmas izpildes kvantitatīvās
kontroles sistēmu: - tagad trīs reizes gadā, ik pēc 4 mēnešiem programmas vadītājs, kopā ar
zinātniskajiem vadītājiem, analizē katra doktoranta paveikto programmas un individuālā
studiju plāna izpildē un koriăē uzdevumus, to izpildes termiĦus. Šī sistēma jau parādīja tās
lietderību un efektivitāti.
Doktorantu vērtējumi
Programmas realizācijas pašnovērtējumā iesaistīti arī doktoranti aptaujas un
interviju veidā.
Aptaujas anketas pirmais jautājums bija – kādi galvenie faktori Jums traucē
teorētiskās daĜas apguvi un eksāmenu kārtošanu?
- Traucējošus faktorus vai apstākĜus programmas apguves organizācijā doktoranti
nesaskata. Daži doktoranti atzīmē laika trūkumu sakarā ar iztikas pelnīšanu
pamatdarbā.
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Otrais jautājums – kas traucē pētniecības darbu?
Atbildot uz šo jautājumu, doktoranti ir izteikuši interesantus ierosinājumus un
norādījuši iespējas:
- informācijas un statistikas datu trūkums jaunām oriăinālām tēmām,
- daudz laika prasa publikāciju sagatavošana un noformēšana,
- liela slodze teorētiskās daĜas apguvē un eksāmenu kārtošanā,
- grūtības sadalīt uzmanību starp daudzajiem pienākumiem,
- empīrisko datu vākšana un apstrāde,
- darba slodze.
Uz nākamo jautājumu – kas traucē savus pētījumu rezultātus publicēt LZP atzītos
izdevumos? – doktoranti atbild, ka īpašu kavēkĜu nav, bet daži atzīmē prasmju un iemaĦu
trūkumu.
Uz jautājumu – ko un kā labāk Jums varētu palīdzēt Jūsu darba zinātniskais
vadītājs? doktoranti pārsvarā atbild atzinīgi, bet ierosinājumi vai vēlmes ir sekojoši:
- norādīt pareizu virzienu, kurā meklēt atbildes uz neskaidriem jautājumiem,
- ar padomiem un ieteikumiem,
- informēt par aktivitātēm, kas saistītas ar pētāmo tēmu,
- palīdzēt iegūt nepieciešamo informāciju.
Par datora pieejamību ar Internet pieslēgumu atbildes parāda, ka dažiem
doktorantiem ir problēmas.
Bez tam doktorantiem tika lūgti ierosinājumi vai priekšlikumi sakarā ar doktora
studiju programmu.
SaĦemto ierosinājumu saturs:
- turpināt izveidojušos sistēmu informācijas apmaiĦā,
- palīdzēt apgūt datu apstrādes un analīzes metodikas,
- doktorantu – mācībspēku slodžu plānošanā paredzēt iespēju promocijas darba
izstrādei,
- samazināt nepieciešamo publikāciju skaitu, vienkāršot publicēšanās procedūru,
- derētu individuālo konsultāciju sistēma par datu datorizētas apstrādes metodikām.
Kopvērtējumi
A Paveiktais attīstībā, pilnveidošanā
1. Programmas mērėis pilnveidots un precizēts ievērojot ekonomikas attīstības praktiskos
procesus un nākotnes vīziju vērtējumus.
Tas pilnībā atbilst saistošo likumu prasībām un starptautiskiem standartiem.
2. Programmas uzdevumi pilnveidoti, papildināti un precizēti atbilstoši pilnveidotajam un
precizētajam programmas mērėim.
3. Veikta arī plānoto sasniedzamo rezultātu formulējumu redakcionāla uzlabošana.
Dinamiskie vispārējie procesi zinātnes attīstībā, ekonomikas un vadības teoriju attīstībā un
metodoloăijā uzlabo doktorantu iespējas pilnībā sasniegt programmā plānotos
rezultātus.
4. Programmas kvalitātes uzlabošanās kopumā notiek pietiekami stabili.
5. Pieci jauni ekonomikas doktori, kuri šos grādus ieguvuši pārskata periodā un arī tie
četri, kuri tos var iegūt tuvākā laikā, ir pilnībā sasnieguši programmā paredzētos
rezultātus.
6. Programmas teorētisko studiju daĜas saturs. struktūra un apjomi sekmē noteikto
uzdevumu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu.
7. Pārskata periodā aktivizējies doktorantu darbs teorētisku studiju jomā, par ko liecina
krasi pieaugušais nokārtoto promocijas eksāmenu skaits.
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8. Par pētniecības darba progresu pārskata periodā
- pirmkārt, liecina aizstāvēto promocijas darbu skaits, kas ir lielāks nekā divos
iepriekšējos gados kopā;
- otrkārt, promocijas padomē aizstāvēšanai pieĦemto disertāciju skaits, kas ir stipri
lielāks kā iepriekšējā periodā;
- treškārt, pozitīvi vērtējama ir disertāciju tematikas paplašināšanās un
koncentrēšanās aktuālākos ekonomikas virzienos;
- ceturtkārt, - iestrādes, kas ietvertas doktorantu publikācijās.
9. Pozitīvs fakts ir tas, ka visi pārskata periodā doktora grādu ieguvušie ekonomisti strādā
izglītībā un viens vēl papildus arī rajona padomē.
10. Par programmas prestiža un pieprasījuma pieaugumu liecina tas, ka pārskata periodā
krasi pieaudzis uzĦemto doktorantu skaits.
11. Fakultātē ir pietiekams doktorantu darbu augstas kvalifikācijas zinātnisko vadītāju
potenciāls. Daži fakultātes profesori ir doktorantu Ĝoti pieprasīti Zinātnisko vadītāju
sastāvs papildinās ar jaunākiem ekonomikas doktoriem.
12. Pārskata periodā ir uzlabojušās doktorantu iespējas pētījumiem nepieciešamās
informācijas ieguvē.
13. Pētījumu rezultātu publicēšanas jomā doktorantu ieguvums pārskata periodā ir īpašais
lekciju (nodarbību) cikls par zinātnisku publikāciju sagatavošanu.
14. Paplašinājies doktorantiem pieejamo zinātnisko izdevumu skaits savu pētījumu
publicēšanai.
15. Paplašinājušās doktorantu iespējas savu pētījumu prezentācijai starptautiskās
zinātniskās konferencēs.
16. Doktoranti plašāk piedalās LZP finansētos pētniecības projektos.
17. Pārskata periodā doktoranti ieguvuši jaunus rezultātus doktorantu un jauno pētnieku
konkursos.
18. Doktoranti aktīvi piedalās programmas pašnovērtējuma procesos sniedzot savus
vērtējumus un priekšlikumus aptaujās un intervijās.
B Šaurās un vājās vietas programmas īstenošanā un attīstībā un risināmās
problēmas
1. Ievērojamas daĜas doktorantu nepietiekama iepriekšējā sagatavotībā, lai teorētisko daĜu
nokārtotu perioda pirmajā trešdaĜā un koncentrētos uz pētījumiem.
2. DaĜai doktorantu varētu būt labāka sagatavotība ekonomisko pētījumu metodoloăijā.
3. Vairākiem doktorantiem vēl nav sasniegts augsts līmenis svešvalodu pielietojumā.
4. Nesamazinās tādu doktorantu skaits, kuri līdz doktorantūras perioda beigām nokārto
tikai teorētisko daĜu un veic daĜu pētījumu, bet promocijas darbus neiesniedz.
5. Maza daĜa doktorantu trijos gados iesniedz gatavu promocijas darbu.
6. Joprojām bezjēdzīgi daudz laika tiek zaudēts pilnīgi sagatavoto un promocijas padomē
pieĦemto disertāciju iepriekšējai un starptautiskai ekspertīzei, neuzticot darbu
novērtēšanu promocijas padomes ekspertiem, Latvijas zinātniekiem.
7. Jaunas smagas problēmas rada jaunie MK noteikumi par stipendijām, jo ar noteikto
stipendiju, bez ienākuma no “maizes” darba doktorants nevar dzīvot, piedalīties
ăimenes budžetā un veikt ar studijām saistītos izdevumus.
Īpašs nonsenss ir aizliegums saĦemt stipendiju strādājošiem doktorantiem, pat
akadēmiskajam personālam.
8. Nopietna problēma ir doktorantu nodrošināšana ar labāku piekĜuvi jaunākajām
datorprogrammām.
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9. Pētījumiem nepieciešamām datu bāzēm ir augstas cenas, kuras doktoranti nav spējīgi
maksāt.
10. Jāpilnveido individuālo konsultāciju iespējas pētījumu kvantitatīvo metožu izvēlē un
lietošanā.
11. Vēl joprojām zinātnisko vadītāju algu neietekmē vadāmo doktorantu skaits un studiju
programmas izpilde.
12. Jāturpina padziĜināt zināšanas pirmās nepieciešamības ekonomikas pamatkursos –
mikro un makroekonomikā, ekonometrijā u.c.
13. Sakarā ar doktorantu zinātnisko interešu spektra paplašināšanos jāpaplašina teorētisko
izvēles priekšmetu piedāvājums.
14. Zinātniskajiem vadītājiem jāpalīdz saviem doktorantiem atrast sadarbības partnerus
citās valstīs.
15. Jāpapildina starptautisko neatkarīgo ekspertu sastāvs ar progresīviem jaunākiem
Eiropas zinātniekiem.
16. Zinātniskajiem vadītājiem jāpalīdz pārvarēt problēmas un pabeigt darbus tiem
doktorantiem, kuri pārtraukuši to pilnveidošanu pēc izvērtēšanas katedras sēdē.

Pašnovērtējuma ziĦojuma projekts apstiprināts un
aprobēts doktorantu un zinātnisko vadītāju konferencē
2004. gada 28. septembrī
Pašnovērtējuma ziĦojums apstiprināts LLU EF Domes
sēdē 2004. gada. Oktobrī

prof., Dr.habil.agr.

Doktora studiju programmas vadītājs
K.Špoăis 2004. gada 6. oktobrī
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6.pielikums

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Ekonomikas fakultāte
Informācijas tehnoloăiju fakultāte
Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības katedra

Akreditētās doktora studiju programmas
EKONOMIKAS zinātĦu nozares
AGRĀRĀS UN REĂIONĀLĀS EKONOMIKAS apakšnozaru (kods 5131012)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
par periodu
no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 30. septembrim

Jelgava, 2005
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Preambula
Ekonomikas zinātĦu nozares Agrārās un reăionālās ekonomikas apakšnozaru doktora
studiju programma darbojas trijās LLU fakultātēs: - Ekonomikas fakultātē, Informācijas
tehnoloăiju fakultātē un Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības katedrā.
Doktorantu skaits programmā – 64, tai skaitā no Zemes ierīcības katedras – 1.5%, no
Informācijas tehnoloăiju fakultātes – 12.5 % un no Ekonomikas fakultātes – 86 %.
Programma akreditēta uz sešu gadu periodu – līdz 2007. gada 31. decembrim.
Akreditētās programmas realizācijas procesa ikgadējie pašnovērtējumi liecina par to, ka
programma saturiski nemitīgi pilnveidojas, tās realizācijas apjomi palielinās un kvalitāte
sekmīgi attīstās.
Programmas kārtējā pašnovērtējuma procesā piedalījās programmas administrācija,
doktorantu disertāciju (promocijas darbu) zinātniskie vadītāji, katedru vadītāji, doktoranti,
jaunie doktori un citas, ar doktorantūru saistītas personas.
ZiĦojums sastādīts pamatojoties uz programmas attīstības un tās realizācijas procesu
kvantitatīvām un kvalitatīvām analīzēm, aptaujām, intervijām, starptautisko konferenču
materiāliem.
1. Programmas tiesisko pamatu pilnveidošana
SadaĜa Programmas tiesiskie pamati būtiski pārstrādāta sakarā ar jaunā Zinātniskās
darbības likuma pieĦemšanu un no tā izrietošiem precizējumiem vai pārkārtojumiem
saistītos normatīvajos dokumentos.
2. Programmas mērėa precizējumi
Pašnovērtējuma periodā mērėis pilnveidots un precizēts – pamatojoties uz procesu
novērojumiem un nākotnes vērtējumiem, kuri parāda, ka zinātnes un intelekta kapacitāte
paaugstinās visās sfērās un jauni ekonomikas doktori nepieciešami ne tikai zinātnieku
jaunas paaudzes veidošanai, bet arī ekonomikai, izglītības un konsultatīvajam darbam,
valsts pārvaldei.
Tāpēc programmas pilnveidotais un precizētais mērėis ir radīt institucionālos,
intelektuālos, metodoloăiskos un zinātniskos apstākĜus, kas veicinās ekonomikas zinātĦu,
starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeĦa, jaunas zinātnieku paaudzes
veidošanos un radīs iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeĦa teorētisko studiju
metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas
darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu doktora grādu.
3. Programmas uzdevumu pilnveidojumi
Atbilstoši pilnveidotajam un precizētajam programmas mērėim papildināti,
pilnveidoti un precizēti, kā arī redakcionāli uzlaboti doktorantu uzdevumi programmas
mērėa sasniegšanai:
 pilnībā apgūt ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko metožu pielietošanas
prasmi;
 padziĜināt teorētisko sagatavotību mikro un makroekonomikā, agrārajā un
reăionālajā ekonomikā, un ar tām saistītās zinātĦu nozarēs;
 nokārtot promocijas eksāmenus;
 sasniegt augsta līmeĦa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības un
tālākizglītības darbā;
 veikt pētījumus saskaĦā ar savu individuālo pētījumu plānu un programmu;
 izstrādāt un iesniegt promocijas darbu;
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pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos;
pētījumu rezultātus prezentēt starptautiskās un nacionālās zinātniskās
konferencēs un semināros.
Vērtējot šo uzdevumu sasniegšanas līmeni analizējamā periodā konstatēts progress,
bet vēl nav pilnībā sasniegti vairāki uzdevumi, kam tiks pastiprināta uzmanība turpmākajā
darbā.
4. Teorētisko studiju attīstības vērtējums
Pirmkārt jāatzīmē teorētisko studiju programmas ērtāks, loăisks strukturālais
sakārtojums.
Pieaugot doktorantu interešu daudzveidībai, papildināts izvēles priekšmetu sastāvs.
Bez tam programmas teorētiskajā daĜā attīstība notika šādos virzienos:
1) doktorantu darbs teorētisko studiju jomā bija intensīvs, kā rezultātā pārskata
gadā nokārtoti 35 promocijas eksāmeni, no kuriem 18 bija galvenajā
kompleksajā priekšmetā Ekonomika;
2) galvenie eksāmeni parādīja pārsvarā Ĝoti labas un teicamas teorētiskās
zināšanas;
3) saskaĦā ar starpuniversitāšu Vienošanās līgumu turpinās aktīva sadarbība ar LU
EVF teorētisko studiju jomā;
4) papildināts speciālo promocijas eksāmenu programmu komplekts.




Vājās vietas programmas teorētiskās daĜas realizācijā:
joprojām ievērojama daĜa doktorantu vēl nenokārto paredzētajā laikā visu teorētiskās
daĜas apjomu;
daĜai doktorantu varētu būt plašākas un dziĜākas zināšanas ekonomisko pētījumu
metodoloăijā;
vairākiem doktorantiem vēl nav sasniegts augsts līmenis svešvalodu pielietojumā.
5. Plānojamo un sasniedzamo rezultātu precizējumi

Kā redzams no šā ziĦojuma citām sadaĜām, pārskata periodā tupinājās darbi visos
aspektos, kas tuvina programmā formulētiem plānotajiem un sasniedzamiem rezultātiem.
Veikta arī plānoto sasniedzamo rezultātu formulējumu saturiska un redakcionāla
uzlabošana.
Tagad programmas izpildes procesā sasniedzami sekojoši galvenie rezultāti:
 būtiski padziĜinātas un papildinātas zināšanas zinātnes filozofijā un metodoloăijā,
makroekonomikas, mikroekonomikas, agrārās un reăionālās ekonomikas, pārvaldes
un vadības teorijās;
 apgūtas ekonomisko pētījumu klasiskās un modernās metodes, un iegūta prasme tās
pielietot savos pētījumos saskaĦā ar promocijas darba programmu;
 izveidota un attīstīta prasme nodrošināt savu zinātnisko pētījumu objektivitāti;
 iegūta prasme izstrādāt zinātniskas publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus, veidot
lielas kapacitātes hipotēzes, tēzes, interpretācijas, secinājumus, teorētiskus
vispārinājumus, atzinumus;
 apgūta prasme prezentēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus zinātniskās
konferencēs, semināros, akadēmiskā sabiedrībā;
 izstrādāts, noformēts un iesniegts, un aprobēts promocijas darbs.
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6. Pētījumu attīstība
Pētniecības darba attīstību un tā rezultātus visietilpīgāk raksturo izstrādāto, iesniegto,
pieĦemto un aizstāvēto promocijas darbu skaits (1. tabula).
1. tabula
Iesniegtie, pieĦemtie un aizstāvētie promocijas darbi
01.10.02. –
30.09.03.

01.10.03. –
30.09.04

01.10.04. –
30.09.05.

2
3
2

7
7
5

7
6
5

4

4

3

Iesniegti promocijas darbi katedrās
Promocijas padomē pieĦemti aizstāvēšanai
Aizstāvēti promocijas darbi
Katedrās iesniegtie promocijas darbi, kuru
pilnveidošanu autori nav veikuši

No šīs tabulas datiem redzama stabilitāte vērtējamā pārskata periodā: pēcakreditācijas periodā krasi pieaudzis izstrādāto, iesniegto, aprobēto, pieĦemto un
aizstāvēto disertāciju skaits. Pārskata periodā disertācijas aizstāvējuši: - Evelīna Špakoviča,
Ligita Melece, Anita AuziĦa, Aina Dobele, Maira Leščevica. Tomēr šāda – iesniegto un
aizstāvēto darbu skaita attiecība pret doktorantu skaitu joprojām ir Ĝoti maza.
Pozitīvi vērtējams arī tas, ka paplašinās pētījumu spektrs, tas ir – promocijas darbu
tematika. Tas saistīts ar doktorantu interešu plašāku spektru un ekonomikas attīstības
diversifikāciju.
Negatīvi vērtējams ir fakts, ka nesamazinās to doktorantu skaits, kuri līdz
doktorantūras perioda beigām teorētisko daĜu ir apguvuši, visus eksāmenus un ieskaites
nokārtojuši, bet promocijas darbu nav iesnieguši.
7. Jauno doktoru darbības vērtējums
Pārskata periodā ekonomikas doktora grādu ieguva doktoranti, kuri jau strādā
universitātē (Anita AuziĦa, Aina Dobele, Evelīna Špakoviča) un zinātnē (Ligita Melece)
un būtiski papildina un atjaunina akadēmisko un zinātnisko personālu. Jaunie doktori
sekmīgi virzās pa akadēmiskās karjeras posmiem.
ěoti atbildīgos darbos un amatos strādā arī programmu iepriekšējos gados doktora
grādu ieguvušie.
8. Doktorantu skaita izmaiĦas
Pārskata periodā šajā programmā uzĦemto doktorantu skaits un kopējais doktorantu
skaits pieaudzis, kas redzams 2. tabulā.
2. tabula
Doktorantu skaits
Rādītāji
UzĦemto doktorantu skaits periodā
Kopējais doktorantu skaits
 Ekonomikas fakultātē
 programmā

Pārskata periodā
(gadā) vai tā beigās
22

Iepriekšējā
pārskata periodā
28

55
64

49
57
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Lielāka vēlēšanās studēt LLU Ekonomikas fakultātes doktorantūrā var būt saistīta un
izskaidrojama ar vairākiem faktoriem, galvenie no kuriem būtu:
4. - šīs programmas organizācijas prestižs (9 doktoranti nākuši no 4 citām augstskolām);
5. - ekonomikas doktora grāda prestiža pieaugums sabiedrībā;
6. - atalgojuma pieaugums graduētiem mācībspēkiem.
3. tabula
9. Programmā studējošo doktorantu potenciālie un faktiskie zinātniskie vadītāji
(zinātĦu doktori un habilitētie doktori)
Faktiskie un jaunie potenciālie
zinātniskie vadītāji
Baiba Rivža
Veronika Buăina
Voldemārs Strīėis
Vulfs Kozlinskis
Jānis KaktiĦš
Anastasija VilciĦa
Aija Eglīte
Ekonomikas katedrā kopā
Līga Mihejeva
Kazimirs Špoăis
Aivars Strautnieks
Ināra Jurgena
Andra Zvirbule – BērziĦa
Aina Muška
Anita AuziĦa
Aina Dobele
UzĦēmējdarbības un vadības
katedrā kopā
Ingrīda Jakušonoka
Gaida KalniĦa
Īrija Vītola
Gunita Mazūre
Grāmatvedības un finanšu
katedrā kopā
Pavisam ekonomikas fakultātē
Anda Jankava
LIF Zemes ierīcības katedrā kopā
Pēteris Rivža
Irina Arhipova
Informācijas tehnoloăiju
fakultātē kopā
PAVISAM PROGRAMMĀ

Doktorantu skaits
programmas
2004. gada
2005. gada
akreditācijā
1. oktobrī
1. oktobrī
9
10
10
2
1
0
1
2
4
5
4
3
2
3
3
1
2
3
0
21
21
23
5
8
8
10
10
13
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
18

21

23

3
2
2
-

5
0
2
-

9
0
0
0

7

7

9

49
1
1
1
0

49
2
2
5
1

55
1
1
6
2

1

6

8

51

57

64

Kā redzams 3. tabulā sakārtotajos datos, fakultātei ir pieaugošs zinātnisko vadītāju
potenciāls, bet viĦu darba pieprasījums ir Ĝoti atšėirīgs.
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10. Pētījumiem nepieciešamās informācijas ieguves un apstrādes iespēju vērtējums
Pārskata periodā ir uzlabojušās doktorantu iespējas izmantot Internet resursus
informācijas ieguvei, ir papildinājušies resursi fakultātes informācijas kabinetā.
Kā traucējoši apstākĜi, vai vājās vietas, joprojām ir:
nepietiekams progress bibliotēku resursu datorizētas izmantošanas iespējām;
nestabilas Internet resursu izmantošanas iespējas;
dārgi Internet resursi svarīgām datu bāzēm;
ierobežota starptautisku un ārvalstu zinātnisko žurnālu pieejamība.
11. Pētījumu rezultātu prezentēšanas un publicēšanas iespēju attīstība
Pārskata periodā ir nostabilizējušās pētījumu rezultātu publicēšanas iespējas:
1. ir nostabilizējusies atzītā izdevuma LLU Raksti darbība;
2. pilnveidojusies regulārās starptautiskās zinātniskās konferences referātu tekstu
izdošana: ar stabilu nosaukumu Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai jau izdoti 9
laidieni;
3. doktorantiem tika radītas iespējas, kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem,
publicēties angĜu valodā LU žurnālā Humanities and Social Sciences Latvia īpašā
laidienā;
4. attīstās sadarbība ar citu valstu augstskolām kopīgu starptautisku zinātnisku
konferenču rīkošanā un referātu pilnu tekstu (rakstu) izdošanā, kas veicina un
rosina darbam nepieciešamo iemaĦu un prasmju apgūšanu un svešvalodu
pielietošanu;
5. programmas doktoranti var prezentēties un publicēties arī LLU Doktorantūras daĜas
organizētā starptautiskā doktorantu konferencē.
12. Pētījumu kvalitātes attīstība
Doktorantu pētnieciskās daĜas darbu kvalitātes attīstību veicina un raksturo vairāki
pasākumi:
1) doktorantu iesaistīšana LZP finansētos pētniecības projektos: - pārskata periodā
šādos projektos (05.1579, 05.1590, 02.0016, 02.0018, 01.0761, 01.0798 u.c.)
piedalījās 9 doktoranti (Irēnas Baraškina, Anna Liscova, Linda Jance, Anda
VītiĦa, Aina Dobele, Evelīna Špakoviča, Anda Zvaigzne, Modrīte Pelše, Helma
Jirgena u.c.), kuri sekmīgi izstrādā savus promocijas darbus;
2) programmas doktorantu piedalīšanās LZP finansēto doktorantu grantu
konkursos;
3) doktorantu regulāra un rezultatīva piedalīšanās jauno pētnieku balvu konkursos;
4) jauno doktoru sekmīga piedalīšanās LZP pēcdoktorantūras grantu konkursos;
5) nostabilizējusies programmas doktorantu pētījumu rezultātu un promocijas
darbu prezentācijas un aprobācijas daudzpakāpju sistēma:
- vairākkārtēja piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās
konferencēs;
- savu pētījumu rezultātu prezentēšana īpašā atklātā personālā seminārā;
- promocijas darba pirmā lasījuma rūpīga vispusīga analīze (recenzēšana)
attiecīgās katedras akadēmiskā personāla speciālā sēdē;
- promocijas darba otrā lasījuma starpkatedru recenzēšana un vispusīga
analīze to akadēmiskā personāla pārstāvju sēdē;
- pilnīgi pabeigta promocijas darba iepriekšēja izvērtēšana promocijas
padomes sēdē pirms tā pieĦemšanas aizstāvēšanai.
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13. Programmas apguves kontroles sistēma
Pārskata periodā programmas vadība turpināja programmas izpildes kvantitatīvās
kontroles sistēmu: - trīs reizes gadā, ik pēc 4 mēnešiem programmas vadītājs, kopā ar
zinātniskajiem vadītājiem, detalizēti analizē katra doktoranta paveikto programmas un
individuālā studiju plāna izpildē un koriăē uzdevumus, to izpildes termiĦus.
14. Doktorantu vērtējumi
Programmas realizācijas pašnovērtējumā iesaistīti arī doktoranti. Aptaujā tika
iesaistīts katrs ceturtais doktorants.
Aptaujas anketas pirmais jautājums bija – vai programmas teorētiskās daĜas apjoms
un īpatsvars ir pietiekams?
– Pozitīvi atbildēja 93% aptaujāto doktorantu.
Otrais jautājums – vai teorētisko zināšanu trūkums kavē jeb traucē pētniecisko
darbu un disertācijas izstrādi?
– Netraucē 87 procentiem doktorantu.
Uz nākamo jautājumu – vai zemāko (pirms doktorantūras) līmeĦu studijās uzkrājas
pietiekamas zināšanas ekonomisko pētījumu metodoloăijā?
– tikai 67% respondentu atbildes bija apstiprinošas.
Uz 4. jautājumu – vai programmā iekĜautās metodoloăisko studiju iespējas ir
pietiekošas?
– 93% doktorantu atbildēja apstiprinoši.
5. – Visi doktoranti atzina, ka pētījumu rezultātu publicēšanas iespējas ir
pietiekamas.
Uz 6. jautājumu – vai ir ērtas iespējas prezentēt savus pētījumu rezultātus
starptautiskā līmenī – gandrīz visas atbildes bija apstiprinošas.
Priekšpēdējais (7.) jautājums – vai svešvalodu nepietiekamas zināšanas traucē
studiju programmu izpildē? – visus doktorantus sadalīja divās vienāda lieluma grupās!
Pēdējais jautājums – kas citādi traucē vai kavē programmas kvalitatīvu izpildi? –
pievērsis tikai trešdaĜas respondentu uzmanību:
- dažreiz ir grūti studijas apvienot ar pamatdarbu,
- prioritāte ir darbam un tā pienākumi reizēm kavē studiju procesu,
- darba noslodze,
- paša doktoranta darba plānošana,
- sava darba un laika nepietiekami rūpīga plānošana.

15. Kopvērtējumi
1.
2.
3.
4.
5.

A Paveiktais attīstībā, pilnveidošanā
Sakarā ar būtiskām izmaiĦām zinātniskās darbības likumdošanā pārstrādāta
programmas tiesiskās un normatīvās bāzes sadaĜa.
Programmas mērėis pilnveidots un precizēts ievērojot intelekta un zinātnes pieaugumu
ekonomikā un nākotnes vīziju vērtējumus.
Programmas uzdevumi pilnveidoti strukturāli un saturiski.
Attīstījusies teorētisko studiju organizācija, papildinājusies izvēles iespēja atbilstoši
interešu tematiskai daudzveidībai.
Būtiski pilnveidota plānoto sasniedzamo rezultātu formulējumu redakcija. Plānotos
rezultātus pilnībā sasnieguši pieci jaunie doktori, kuri šo grādu ieguva pārskata periodā.
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Vispārējie procesi zinātnes attīstībā, ekonomikas un vadības teoriju attīstībā un
metodoloăijā uzlabo doktorantu iespējas pilnībā sasniegt programmā plānotos
rezultātus.
6. Programmas kvalitātes uzlabošanās kopumā notiek pietiekami stabili.
7. Programmas teorētisko studiju daĜas saturs, struktūra un apjomi sekmē noteikto
uzdevumu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu.
8. Stabilizējies doktorantu darbs teorētisku studiju jomā, par ko liecina nokārtoto
promocijas eksāmenu skaits.
9. Par pētniecības darba progresu pārskata periodā
- pirmkārt, liecina aizstāvēto promocijas darbu ievērojams skaits;
- otrkārt, pozitīvi vērtējama ir disertāciju tematikas paplašināšanās un
koncentrēšanās aktuālākos ekonomikas virzienos;
- treškārt, - zinātniskās iestrādes, kas ietvertas doktorantu publikācijās.
10. Pozitīvs fakts ir tas, ka visi pārskata periodā doktora grādu ieguvušie ekonomisti strādā
izglītībā un zinātnē.
11. Par programmas prestiža un pieprasījuma pieaugumu liecina tas, ka pārskata periodā
pieaudzis uzĦemto doktorantu skaits.
12. Fakultātē ir pietiekams doktorantu darbu augstas kvalifikācijas zinātnisko vadītāju
potenciāls. Daži fakultātes profesori ir doktorantu Ĝoti pieprasīti. Zinātnisko vadītāju
sastāvs papildinās ar jaunākiem ekonomikas doktoriem.
13. Pārskata periodā ir uzlabojušās doktorantu iespējas pētījumiem nepieciešamās
informācijas ieguvē.
14. Paplašinājies doktorantiem pieejamo zinātnisko izdevumu skaits savu pētījumu
publicēšanai.
15. Paplašinājušās doktorantu iespējas savu pētījumu prezentācijai starptautiskās
zinātniskās konferencēs.
16. Doktoranti plašāk piedalās dažādos pētniecības projektos.
17. Doktoranti aktīvi piedalās programmas pašnovērtējuma procesos sniedzot savus
vērtējumus un priekšlikumus aptaujās un intervijās.
18. Pilnveidota doktora studiju programma, tipogrāfiski pavairota un ir doktorantu rīcībā.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

B Šaurās un vājās vietas programmas īstenošanā un attīstībā, un risināmās
problēmas
Ievērojamas daĜas doktorantu nepietiekama iepriekšējā sagatavotība, lai programmas
teorētisko daĜu nokārtotu studiju perioda pirmajā trešdaĜā un koncentrētos uz
pētījumiem.
DaĜai doktorantu nav laba iepriekšējā sagatavotība ekonomisko pētījumu metodoloăijā.
Vairāki doktoranti vidusskolās un pamatstudijās nav sasnieguši labu līmeni svešvalodu
pielietojumā.
Nesamazinās tādu doktorantu skaits, kuri līdz doktorantūras perioda beigām nokārto
tikai teorētisko daĜu un veic daĜu pētījumu, bet promocijas darbus neiesniedz.
Maza daĜa doktorantu trijos gados iesniedz gatavu promocijas darbu.
Nopietna problēma ir doktorantu nodrošināšana ar labāku piekĜuvi jaunākajām
datorprogrammām.
Pētījumiem nepieciešamām dažām datu bāzēm ir augstas cenas, kuras doktoranti nav
spējīgi maksāt.
Vēl joprojām zinātniskiem vadītājiem nav nopietnas ieinteresētības vadāmo doktorantu
sekmēs, jo viĦu algu neietekmē vadāmo doktorantu skaits un studiju programmas
izpilde.
Jāpalīdz doktorantiem atrast sadarbības partnerus un papildināšanās iespējas citās
valstīs.
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10. Zinātniskajiem vadītājiem jāpalīdz pārvarēt problēmas un pabeigt darbus tiem
doktorantiem, kuri pārtraukuši to pilnveidošanu pēc izvērtēšanas katedras sēdē.

Pašnovērtējuma ziĦojums apstiprināts LLU EF
Domes sēdē 2005. gada 19. oktobrī

Doktora studiju
programmas vadītājs,
prof., Dr.habil.agr.
2005. gada 18. oktobrī

K.Špoăis
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7. pielikums

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Ekonomikas fakultāte
Informācijas tehnoloăiju fakultāte
Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības katedra

Akreditētās doktora studiju programmas
Agrārā un reăionālā ekonomika
(kods 5131012)

izpildes un attīstības

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
par periodu
no 2005. gada 1. oktobra līdz 2006. gada 30. septembrim

Jelgava, 2006
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Saturs

Priekšvārds
Kopsavilkums
Programmas mērėa korekcija
Programmas uzdevumu pilnveidojumi
Teorētisko studiju attīstības vērtējumi un plāna korekcijas
Pētnieciskā darba organizācijas noteikumu pilnveidojumi
Plānojamo un sasniedzamo rezultātu definīciju pilnveidojumi
Izaugsmes vērtējums
Problēmas un to risinājumi
Ekonomikas zinātĦu nozares Agrārās un Reăionālās ekonomikas doktora studiju
programmas doktorantu (promocijas darbu) zinātnisko vadītāju viedokĜi (6. –
12.septembra aptaujas rezultāti) par doktorantūras problēmām
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Priekšvārds
Ekonomikas zinātĦu nozares Agrārās un reăionālās ekonomikas apakšnozaru doktora
studiju programma darbojas trijās LLU fakultātēs: - Ekonomikas fakultātē, Informācijas
tehnoloăiju fakultātē un Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības katedrā.
Doktorantu skaits programmā 2006.gada 30.septembrī – 70, tai skaitā no Zemes
ierīcības katedras – 1.4 %, no Informācijas tehnoloăiju fakultātes – 12.9 % un no
Ekonomikas fakultātes – 85.7 %.
Programma akreditēta uz sešu gadu periodu – līdz 2007. gada 31. decembrim.
Akreditētās programmas realizācijas procesa ikgadējie pašnovērtējumi liecina par to, ka
programma saturiski nemitīgi pilnveidojas, tās realizācijas apjomi palielinās un kvalitāte
sekmīgi attīstās.
Bez šiem procesiem 2006.gadā tiek veikti jauni radikāli pasākumi fakultātes
doktorantūras attīstībā īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas finansētu LLU projektu
“Doktora studiju procesa pilnveidošana rezultatīvās efektivitātes paaugstināšanai Agrārās
un reăionālās ekonomikas programmā”.
Programmas darbības pašnovērtējuma procesā piedalījās programmas vadības
personāls, doktorantu (promocijas darbu) zinātniskie vadītāji, katedru vadītāji, doktoranti,
jaunie doktori un citas, ar doktorantūru saistītas, personas.
ZiĦojums sastādīts pamatojoties uz programmas attīstības un tās realizācijas procesu
kvantitatīvām un kvalitatīvām analīzēm, kas īpaši tika veikta zinātnisko vadītāju
konferencē 2006.gada 6.septembrī, kā arī izmantojot aptauju, interviju, starptautisko
konferenču materiālus un savu īpašu pētījumu rezultātus.
Kopsavilkums
Agrārās un reăionālās ekonomikas doktora studiju programma, kopš tās
akreditācijas, nemitīgi mērėtiecīgi pilnveidojas un tās izpildes kvalitāte paaugstinājusies.
Šī doktorantūra arī pārskata periodā turpināja kvalititatīvo izaugsmi un uztur augstu
līmeni disertācijām. Tā ir visplašākā, vispieprasītākā, jo pretendentiem svarīga ne tikai
programma, tās saturs, bet arī studiju procesa perfekta organizācija.
Bet mūs neapmierina šīs doktora studiju programmas pilnīgas apguves statistika, tas
ir – iesniegto un aizstāvēto disertāciju skaita attiecība pret programmas teorētisko kursu
beigušo doktorantu skaitu.
CēloĦu analīze atklāja nepieciešamību vairāk un vairākos veidos palīdzēt doktorantiem
uzsākt un veikt katra individuālajā programmā paredzētos pētniecības darbus, un izstrādāt
promocijas darbu.
Lai šādu nepieciešamību īstenotu, tika izstrādāts un konkursā atzīts, IZM finansēts, LLU
administrēts projekts “Doktora studiju procesa pilnveidošana rezultatīvās efektivitātes
paaugstināšanai Agrārās un Reăionālās ekonomikas programmā”.
Īstenojot šī projekta mērėi un uzdevumus:
 izstrādāta īpaša Rokasgrāmata mūsu programmas doktorantiem un zinātniskajiem
vadītājiem, kas radīs apstākĜus rezultatīvākam darbam;
 tiek iekārtota īpaša doktorantu darba telpa ar tehniski moderni aprīkotu darbavietu;
 definēti konkrēti doktorantu zinātnisko vadītāju funkcionālie uzdevumi;
 tiek izstrādāta koncepcija mūsu programmas doktora studiju kvalitātes tālākai
pilnveidošanai.
Bez šī projekta radikālajiem pasākumiem tiek risināti arī citi, kuru lietderība noskaidrojās
zinātnisko vadītāju īpašā konferencē (2006.gada 6.septembrī) un aptaujā iegūtie viĦu viedokĜi,
ierosinājumi, priekšlikumi.
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Programmas mērėa korekcija
Pašnovērtējuma procesā mērėa definējums koriăēts un precizēts priekšplānā
akcentējot intelektuālos, zinātniskos un akadēmiskos apstākĜus.
Koriăētais un precizētais programmas mērėis tagad ir - radīt intelektuālos,
metodoloăiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākĜus, kas veicina
ekonomikas zinātĦu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeĦa jaunas
zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeĦa
teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus,
izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu doktora
grādu.
Programmas uzdevumu pilnveidojumi
Dinamiskā ekonomikas un tās zinātnes attīstība un koriăētais programmas mērėis
noteica nepieciešamību koriăēt un pilnveidot doktorantu uzdevumus programmas izpildei:
 pilnībā apgūt ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko metožu pielietošanas
prasmi;
 padziĜināt
teorētisko sagatavotību starptautiskajā globālajā ekonomikā,
makroekonomikā, uzĦēmuma ekonomikā (mikroekonomikā), agrārajā un
reăionālajā ekonomikā, un ar tām saistītās zinātĦu nozarēs;
 nokārtot promocijas eksāmenus un visu teorētisko kursu;
 sasniegt augsta līmeĦa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības un
tālākizglītības darbā un starptautiskajā sadarbībā;
 veikt pētījumus saskaĦā ar savu individuālo pētījumu plānu un programmu;
 izstrādāt un iesniegt promocijas darbu;
 pētījumu rezultātus publicēt augsta līmeĦa zinātniskos uzdevumos;
 pētījumu rezultātus prezentēt starptautiskās un nacionālās zinātniskās
konferencēs.
Teorētisko studiju attīstības vērtējumi un plāna korekcijas
Sasniegumi:
• palielinās doktorantu skaits, kuri iekĜaujas programmā paredzētajā teorētisko
studiju laikā;
• teorētisko studiju darbs ir intensīvs, kā rezultātā pārskata gadā nokārtoti 43
promocijas eksāmeni, no kuriem 25 galvenajā teorētiskajā eksāmenā Ekonomika;
• promocijas eksāmeni parādīja pārsvarā Ĝoti labas un teicamas doktorantu
zināšanas, bet 6 eksāmenos zināšanas bija izcilas;
• teorētisko studiju jomā turpinās veiksmīga mērėtiecīga sadarbība ar LU Doktora
studiju programmu.
Vājās vietas:
• vairāki doktoranti teorētisko daĜu vēl neizpilda programmā paredzētajā laikā;
• dažiem doktorantiem nav augsts zināšanu līmenis teorijā un pētījumu
metodoloăijā;
• dažiem doktorantiem vēl nav augsts līmenis svešvalodu pielietojumā.
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Risinājumi:
• krasi samazināts izvēles kursu skaits;
• mainīts pētījuma virziena eksāmena apjoms, paaugstinātas prasības un palielināts
novērtējums.
Pētnieciskā darba organizācijas noteikumu pilnveidojumi
Programmas attiecīgo sadaĜu redakcija koriăēta, pilnveidota:
 koriăēts pirmajā un otrajā gadā veicamo darbu saraksts;
 Rokasgrāmatā iekĜauta īpaša nodaĜa par pētnieciskā darba organizāciju;
 Rokasgrāmatā doti plaši, konkrēti, lietišėi ieteikumi un noteikumi.
Plānojamo un sasniedzamo rezultātu definīciju pilnveidojumi
Ievērojot izglītības, zinātnes un ekonomikas attīstību, pašnovērtējuma procesā
izdarīti pilnveidojumi arī doktorantiem sasniedzamo rezultātu formulējumos. Tagad tie ir
šādi:
 būtiski padziĜinātas un paplašinātas zināšanas zinātnes filozofijā un
metodoloăijā, makroekonomikas, uzĦēmumu ekonomikas (mikroekonomikas),
agrārās ekonomikas un reăionālās ekonomikas, pārvaldes un vadības teorijās;
 apgūtas ekonomisko pētījumu klasiskās un modernās metodes, un iegūta
prasme tās pielietot savos pētījumos saskaĦā ar promocijas darba plānu un
programmu;
 iegūta, izveidota un attīstīta prasme publiskot tikai objektīvus, drošus savu
zinātnisko pētījumu rezultātus;
 iegūta prasme izstrādāt zinātniskas publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus,
veidot koncentrētas lielas kapacitātes hipotēzes, tēzes, interpretācijas,
secinājumus, teorētiskos vispārinājumus, atzinumus;
 apgūta prasme prezentēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus zinātniskās
konferencēs, semināros, akadēmiskā sabiedrībā;
 izstrādāts, noformēts, iesniegts un aprobēts promocijas darbs.
Izaugsmes vērtējums
Mūsu doktorantūra nemitīgi ir augusi kvantitatīvi un uzturējusi augstu līmeni
disertācijām.
Mūsu programma ir vispieprasītākā un doktorantūra – visplašākā. Mūsu programmā
studē vairāku citu augstskolu akadēmiskais personāls un daudzas personas no
uzĦēmējdarbības vides.
Problēmas un to risinājumi
Daudzi doktoranti līdz studiju termiĦa beigām neiesniedz promocijas darbus. Starp
tiem arī vairāki fakultātes docētāji.
CēloĦu izpēte un novērtējums
CēloĦu kopumu veido divas to grupas:
1. subjektīvie – arī sadalās divās grupās. Vienu grupu sastāda nepietiekošs
čaklums, nedisciplinētība, pašorganizētības trūkums, vāja uzĦēmība, bet otrā
grupā ir Ĝoti smagi cēloĦi – dažiem doktorantiem izrādās nepietiekama
iepriekšējā izglītība, nepietiekama intelektuālā kapacitāte, erudīcija, mazspēja
veikt zinātniskus pētījumus, nespēja izstrādāt promocijas darbu.
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2. objektīvie cēloĦi dominē un ir vairāki:
 dažu zinātnisko vadītāju nepietiekama konsultatīvā, metodiskā,
organizatoriskā un cita veida palīdzība;
 katedru vadītāju un vairāku zinātnisko vadītāju nepietiekama kontrole un
prasīgums;
 fakultātē nebija nevienas tehniski moderni aprīkotas doktorantu
darbavietas;
 vairākiem doktorantiem nav pilna personīga datorservisa;
 doktorantiem daudz laika jātērē saistošo un interesējošo dokumentu
izpētei, aktuālas informācijas ieguvei, iespēju pārvaldībai;
 trūka konkrētu, precīzu metodisku ieteikumu un noteikumu zinātnisku
publikāciju sagatavošanai un promocijas darba veidošanai, formēšanai;
 trūka dažādas citas tehnoloăiskas, organizatoriskas, normatīvas,
dokumentāras, tehniskas informācijas, kas dotu iespēju racionālāk plānot
un veidot pētniecības procesu, radīt zinātniskas publikācijas, veidot
promocijas darbu, precizēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus.
Risinājumi
• Iegūta pirmā, kaut arī neliela, telpa doktorantu darbam.
• Izstrādāts un konkursā LLU vadības atbalstīts projekts, ”Doktora studiju procesa
pilnveidošana rezultatīvās efektivitātes paaugstināšanai Agrārās un reăionālās
ekonomikas programmā”, kurā paredzēti un tiek jau īstenoti vairāki konkrēti
pasākumi doktorantu labā:
⇒ tiks tehniski kompleksi aprīkota doktorantu darbavieta 205.telpā, kur būs
dators, printeris, kopētājs, skeneris;
⇒ šai darbavietai būs pastāvīgs interneta pieslēgums;
⇒ izstrādāta, sastādīta un šogad tiks izdota pirmā Rokasgrāmata Agrārās un
reăionālās ekonomikas programmas doktorantiem un viĦu zinātniskajiem
vadītājiem.
• Izstrādāti un (6.septembra konferencē) aprobēti mūsu programmas doktorantu
zinātnisko vadītāju misijas, funkciju un uzdevumu definējumi;
• Sastādīti īpaši, konkrēti kalendārie individuālie plāni doktorantiem, kuriem
studiju termiĦš beidzas līdz 2007.gada 31.augustam. Šajos plānos iekĜauti
atlikušie darbi līdz gatavo promocijas darbu iesniegšanai. Tādi ir 24 doktoranti,
no tiem 8 ir fakultātes personāls un vēl 3 – LLU citu struktūrdaĜu personāls.
Doktorantu pētījumu rezultātu vērtējumi
Tos raksturo divi rādītāji:
1. aizstāvēto promocijas darbu skaits;
2. zinātnisko publikāciju skaits.
Pārskata periodā (01.10.2005. – 30.09.2006.) disertācijas aizstāvēja 3 doktoranti:
Agita ŠĜara
Anda Zvaigzne
Viktorija RaĦėevica
Par iestrādēm jauniem promocijas darbiem liecina zinātnisko publikāciju skaits: pārskata periodā doktoranti publicējuši 29 zinātniskos rakstus.
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Pētījumu kvalitātes attīstība
Doktorantu pētījumu kvalitāti raksturo un veicina divas pasākumu grupas:
1) stabila doktorantu pētījumu rezultātu un promocijas darbu prezentācijas un aprobācijas
sistēma:
- vairākkārtēja piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs;
- savu pētījumu rezultātu prezentēšana īpašā atklātā personālā seminārā;
- promocijas darba pirmā lasījuma rūpīga vispusīga analīze (recenzēšana)
attiecīgās katedras akadēmiskā personāla speciālā sēdē;
- promocijas darba otrā lasījuma starpkatedru recenzēšana un vispusīga analīze to
akadēmiskā personāla pārstāvju sēdē;
- pilnīgi pabeigta promocijas darba iepriekšēja izvērtēšana promocijas padomes
sēdē pirms tā pieĦemšanas aizstāvēšanai.
2) Doktorantu plaša piedalīšanas pētniecības projektu izpildē un zinātnisko darbu
konkursos.
Ekonomikas zinātĦu nozares Agrārās un Reăionālās ekonomikas doktora studiju
programmas doktorantu (promocijas darbu) zinātnisko vadītāju viedokĜi
(6. – 12.septembra aptaujas rezultāti) par doktorantūras problēmām
Aptauja sākās zinātnisko vadītāju konferencē 2006.gada 6.septembrī.
Tai bija 3 galvenie mērėi:
1. – uzzināt pašu zinātnisko vadītāju viedokĜus un informāciju par problēmām – kas
traucē vai kavē rezultatīvāku darbu;
2. uzzināt vadītāju viedokĜus par doktorantu problēmām, kas jārisina lai studijas
būtu rezultatīvākas;
3. iegūt un apkopot viedokĜus un informāciju kas nepieciešama doktorantūras
tālākās attīstības koncepcijas izstrādei.
Šo mērėu sasniegšanai anketā bija 11 jautājumi.
Pirmais jautājums - kas traucē vai kavē pildīt savu – doktorantu zinātniskā vadītāja
misiju, funkcijas un uzdevumus?
Atbildes liek secināt, ka rezultatīvāku darbu traucē vai kavē vairāki apstākĜi vai
faktori:
⇒ visvairāk akcentu uz daĜas doktorantu nepietiekamu erudīciju un vājām
priekšzināšanām;
⇒ ir norādes uz nepietiekamu tehnisko bāzi;
⇒ vairāki akcentē vadītāja noslodzi ar daudziem amatiem, citiem darbiem,
nepietiekamu motivāciju;
⇒ daži akcentē arī doktorantu motivācijas nepietiekamību doktora grāda ieguvei
un viĦu noslogotību darbā.
Otrais jautājums – Kas doktorantiem traucē vai kavē rezultatīvi pildīt studiju
programmu?
Atbildes atklāja traucēkĜu un kavēkĜu daudzveidību:
⇒ visvairāk – biežāk akcentētais ir doktorantu slodze pamatdarba vietā;
⇒ vairāki vadītāji norādīja, ka fakultātē doktorantiem nav savu tehniski aprīkotu
darbavietu un daudziem nav vienmēr pieejams pilns datorserviss;
⇒ vairāki vadītāji par būtisku faktoru uzskata doktorantu vājās priekšzināšanas,
bet daži – doktorantu nespēju strādāt patstāvīgi, neuzĦēmību, pašdisciplīnas
trūkumu, nespēju strādāt pēc stingra plāna;

91

⇒ daži atzīmēja datu ierobežotu pieejamību, un pamatdarba funkciju nesakritību
ar promocijas darba tēmu.
Trešais jautājums – kādi tehniskie uzlabojumi nepieciešami EF Doktorantūras
birojā?
Atbildes ir Ĝoti vienprātīgas:
⇒ nepieciešams iekārtot doktorantiem darba vietu 205.istabā, kas aprīkota ar
datoru, printeri, skeneri, kopētāju un Internet pieslēgumu, kā arī projektoru
(PowerPoint), lai doktoranti varētu trenēties prezentācijām;
⇒ daži vadītāji norādīja, ka arī ne visiem zinātniskiem vadītājiem ir nepieciešamā
tehniskā bāze;
⇒ ir arī ieteikumi – EF Informācijas kabinetā iekārtot kartotēku doktorantiem un
atlasīt doktorantiem aktuālāko literatūru un informāciju atbilstoši promocijas
darbu tēmām.
Ceturtais jautājums: - Kas jādara EF Doktora studiju programmas vadītājam, lai
doktorantiem labāk veiktos darbs?
Atbildes sadalījās:
⇒ visvairāk akcentu uz to, ka studiju plāna nepildīšanas gadījumā ierosināt
pārskaitīt uz maksas vai nepilna laika studijām;
⇒ daži vadītāji iesaka nežēlīgi ierosināt stipendijas zaudēšanu tiem, kuri nepilda
studiju plānu;
⇒ daži vadītāji iesaka ciešāk sadarboties ar viĦiem, kopīgi intensīvāk kontrolēt
katra doktoranta studiju procesu, regulāri organizēt zinātnisko vadītāju
konferences par doktorantūras rezultativitātes problēmām.
Piektais – Kas doktorantu labā citādāk jādara biroja personālam – Lindai un
Agnesei?
Ieteikumi ir lietišėi:
⇒ ziĦojumi, kas tiek sūtīti doktorantiem, jāpārsūta arī viĦu zinātniskajiem
vadītājiem, lai abi būtu lietas kursā par doktorantiem piedāvātām iespējām;
⇒ doktorantus interesējošos jaunumus, kā arī viĦiem nepieciešamās veidlapas
ievietot arī EF mājas lapā;
⇒ EF doktorantiem un viĦu zinātniskajiem vadītājiem sūtāmos jaunumus nosūtīt
arī LIF un citām fakultātēm, kur ir ekonomikas doktoranti.
Sestais jautājums – Kā Jūs vērtējat aizstāvēto promocijas darbu kvalitāti un kā to
paaugstināt?
 Absolūtais vadītāju vairākums uzskata, ka mūsu doktorantu aizstāvētie darbi
atbilst starptautiskiem standartiem.
 Daži vadītāji norāda trūkumus:
• starp augsta līmeĦa darbiem ir arī vāji;
• visvairāk cieš novitāšu, oriăinalitātes trūkums;
• dažās disertācijās netiek atklāta (jo nav izpētīta) savas tēmas vēsture;
• dažiem nav pietiekoša zinātniskā kapacitāte;
• ieteicams pastiprināt analītisko, pētniecisko akcentu, samazinot aprakstošo
sadaĜu (īpaši tiesisko) īpatsvaru.
Septītais jautājums – Kā doktorantus efektīvāk motivēt studiju plāna pildīšana?
Atbildes:
• ar pašmotivāciju;
• ar sadarbības starp doktorantiem un zinātniskiem vadītājiem veicināšanu;
• ar individuālu pieeju katram;
• doktorantiem - fakultātes personālam samazināt slodzi docētāju darbā;
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•
•
•

ja nepilda plānu – pārskaitīt uz maksas grupu;
no valsts puses ir jābūt lielākai motivācijai iegūt doktora grādu;
labākiem doktorantiem ieteikt un finansēt piedalīšanos starptautiskos jauno
pētnieku pasākumos;
• stingrāk jāvērtē katra pretendenta intelektuālais un darbaspēju potenciāls lai
neuzĦemtu tādus, kuri nespēj pildīt studiju programmu;
• par studiju plāna nepildīšanu jāzaudē stipendija un finansiālais atbalsts.
Astotais – Kā motivēt zinātniskos vadītājus vairāk pievērsties un palīdzēt saviem
doktorantiem?
Atbildes dažādas:
• zinātniskiem vadītājiem jāpilda savi pienākumi bez papildus motivācijas;
• materiāli – ar lielāku SKP novērtējumu;
• jāceĜ zinātnisko vadītāju personīgā atbildība;
• slodzes izmaiĦas;
• prēmēt zinātnisko vadītāju algas apmērā pēc katra doktoranta aizstāvēšanās.
Devītais jautājums – Kā zinātniskais vadītājs kontaktējas ar saviem doktorantiem?
Atbildes:
• absolūtais vairākums – regulāri, kā arī telefoniski, daudzi – ar e-pasta
palīdzību, bet daži – tad kad doktorants viĦu uzmeklē;
Desmitais – Kā saviem doktorantiem palīdzu?
Atbildes daudzveidīgas:
• visbiežāk – izsakot idejas par iespējamiem materiāliem publikācijām un
disertācijai;
• daudzi palīdzot izstrādāt publikācijas;
• daži palīdzot izstrādāt disertāciju;
• daži – intensīvi sekojot studiju plāna izpildei, palīdzot uzsākt studijas un
pētniecības darbu, dodot uzdevumus un kontrolējot to izpildi, aicinot
piedalīties zinātniskās konferencēs u.c.
• daži uzskata, ka arī doktoranti motivē vadītāju, īpaši profesionālie
doktoranti.
Vienpadsmitā jautājumā bija jāsniedz informācija par doktorantu vasarā paveiktiem
darbiem.
Šī informācija liek secināt, ka vairāki vadītāji un viĦu doktoranti darbojušies apzinīgi
un rezultatīvi: izstrādātas publikācijas, vairākas disertāciju nodaĜas, izstrādāti precīzi fināla
plāni u.t.t., bet daĜa doktorantu darbojušies (vai nav darbojušies) patstāvīgi.

Doktora studiju programmas vadītājs, prof., Dr.habil.agr. K.Špoăis
2006.gada 16.oktobrī
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8.pielikums

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Ekonomikas fakultāte
Informācijas tehnoloăiju fakultāte
Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības katedra

Akreditētās doktora studiju programmas
Ekonomika (kods 51310)
(Agrārā ekonomika un reăionālā ekonomika, kods 5131012)

izpildes un attīstības

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
par periodu
no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. martam

Jelgava, 2007
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1. Priekšvārds
Ekonomikas zinātĦu nozares Agrārās ekonomikas un Reăionālās ekonomikas
apakšnozaru doktora studiju programma darbojas LLU Ekonomikas fakultātē un nelielā
apjomā arī LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātē un Lauku inženieru fakultātes Zemes
ierīcības katedrā.
Doktorantu skaits programmā 2007.gada 30.martā – 70 cilvēku, tai skaitā no
Ekonomikas fakultātes – 87.2 %, no Informācijas tehnoloăiju fakultātes – 11.4 % un no
Zemes ierīcības katedras – 1 cilvēks.
Akreditētās programmas darbības procesa ikgadējie pašnovērtējumi veicināja
programmas saturisku, mērėtiecīgu pilnveidošanu, un kvalitātes sekmīgu attīstību.
Bez šiem sistemātiskajiem procesiem 2006.gadā tika uzsākti un šajā pašnovērtējuma ziemas - periodā pabeigti jauni radikāli pasākumi fakultātes doktorantūras
attīstībā, īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas finansētu LLU projektu “Doktora
studiju procesa pilnveidošana rezultatīvās efektivitātes paaugstināšanai Agrārās un
reăionālās ekonomikas programmā”. Projekta izpildes rezultāti – ziĦojuma tekstā.
Pašnovērtējuma procesā piedalījās programmas vadības personāls, doktoranti, jaunie
doktori, doktorantu promocijas darbu zinātniskie vadītāji, katedru vadītāji, dekanāts.
ZiĦojums sastādīts pamatojoties uz programmas attīstības un tās realizācijas procesu
sistēmisku vispusīgu izpēti. ZiĦojuma projekts īpaši tika prezentēts zinātnisko vadītāju,
katedru vadītāju un doktorantu konferencē 2007.gada 4.aprīlī.
2. Programmas mērėa optimizācija
Pašnovērtējuma procesā iepriekšējos periodos precizētais un pilnveidotais
programmas mērėa definējums stabilizējies, un ir - radīt intelektuālos, metodoloăiskos,
zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākĜus, kas veicina ekonomikas zinātĦu
starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeĦa jaunas zinātnieku paaudzes
veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeĦa teorētisko studiju
metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas
darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātĦu doktora grādu.
Mūsu programmas mērėis labi saskaĦojas arī ar citu valstu augstskolu – Tartu
Universitātes Ekonomikas un biznesa administrācijas fakultātes, Kopenhāgenas
Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes, Kentuki universitātes Lauksaimniecības
ekonomikas departamenta ekonomikas doktora studiju programmu mērėiem.
3. Programmas uzdevumu attīstība
Šajā pašnovērtējuma periodā stabilizējās arī agrāk pilnveidotie doktorantu uzdevumi
programmas izpildei:
 pilnībā apgūt ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko metožu pielietošanas
prasmi;
 padziĜināt
teorētisko sagatavotību starptautiskajā globālajā ekonomikā,
makroekonomikā, uzĦēmuma ekonomikā (mikroekonomikā), agrārajā un
reăionālajā ekonomikā, un ar tām saistītās zinātĦu nozarēs;
 nokārtot promocijas eksāmenus un visu teorētisko kursu;
 sasniegt augsta līmeĦa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības un
tālākizglītības darbā un starptautiskajā sadarbībā;
 veikt pētījumus saskaĦā ar savu individuālo pētījumu plānu un programmu;
 izstrādāt un iesniegt promocijas darbu;
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pētījumu rezultātus publicēt augsta līmeĦa zinātniskos uzdevumos;
pētījumu rezultātus prezentēt starptautiskās un nacionālās zinātniskās
konferencēs.
4. Teorētisko studiju attīstības vērtējumi un plāna korekcijas

Sasniegumi:
• palielinās tā jauno doktorantu daĜa, kuri iekĜaujas programmā paredzētajā
teorētisko studiju laikā;
• promocijas eksāmeni parādīja pārsvarā Ĝoti labas un arī teicamas doktorantu
zināšanas, bet 2 eksāmenos zināšanas bija izcilas;
• metodoloăijas studiju jomā turpinās veiksmīga mērėtiecīga sadarbība ar LU
Ekonomikas un vadībzinību Doktora studiju programmām.
Vājās vietas:
• joprojām daĜa doktorantu teorētisko daĜu vēl neizpilda programmā paredzētajā
laikā;
• dažiem doktorantiem nav augsts zināšanu līmenis teorijā un pētījumu
metodoloăijā;
• dažiem doktorantiem vēl nav augsts līmenis svešvalodu pielietojumā.
Risinājumi un pasākumi kvalitātes paaugstināšanai:
• LLU Senāts apstiprinājis doktora studiju programmu jaunu standartu, kas rosināja
būtiskus pilnveidojumus arī ekonomikas studiju programmas teorētisko studiju
daĜā;
• mainīts pētījuma virziena promocijas eksāmena apjoms, paaugstinātas prasības un
pārkārtota tā procedūra.
Tagad šā eksāmena gatavošanas process apvienojas ar promocijas darba teorētiskās,
metodoloăiskās un dokumentārās (tiesiskās) nodaĜu izveidošanu un noformēšanu.
Tātad šis eksāmens jākārto tad, kad pilnīgi noformēta darba ievaddaĜa, teorētiskā,
metodoloăiskā un dokumentārās daĜas, kuras saĦēmis un akceptējis zinātniskais vadītājs.
Eksāmenā doktorants prezentē LLU zinātĦu prorektora ieceltai komisijai sava
promocijas darba šo nodaĜu saturu un savas zināšanas. Par sekmīgi nokārtotu šo eksāmenu
doktorants saĦem 10 KP.
Izvēles daĜā doktorantam jāpapildina zināšanas pētījumu metodoloăijā, ko var veikt
arī citā augstskolā.
Obligātajā daĜā tagad ir 4 promocijas eksāmeni:
4. Ekonomika – 8 KP,
5. Pētījuma virziena īpašais eksāmens – 10 KP,
6. Zinātniskā darba metodoloăija – 4 KP,
7. Profesionālās svešvalodas pielietošanas prasme ekonomikas pētījumos – 4KP.
5. Pētnieciskā darba organizācijas un noteikumu pilnveidojumi
Pētniecības darba kvalitātes paaugstināšanai arī šajā pārskata – pašnovērtējuma
periodā veikti vairāki svarīgi, būtiski pasākumi un darbi:
 IZM finansēta projekta ietvaros sagatavota un izdota oriăināla pirmā
Rokasgrāmata ekonomikas doktorantiem un viĦu zinātniskajiem vadītājiem.
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Rokasgrāmatā doti plaši, konkrēti, lietišėi ieteikumi un noteikumi, kas strukturēti
10 nodaĜās.
Ar modernām iekārtām aprīkota jauna darba telpa doktorantiem.
6. Plānojamo un sasniedzamo rezultātu definīciju pilnveidojumi

Iepriekšējos pašnovērtējuma periodos veikto pilnveidojumu rezultātā tagad
sasniedzamie rezultātu definējumi labi saskaĦojas ar vispārējām prasībām un šīs
programmas mērėi un uzdevumiem:
 būtiski padziĜinātas un paplašinātas zināšanas zinātnes filozofijā un metodoloăijā,
makroekonomikas, uzĦēmumu ekonomikas (mikroekonomikas), agrārās
ekonomikas un reăionālās ekonomikas, pārvaldes un vadības teorijās;
 apgūtas ekonomisko pētījumu klasiskās un modernās metodes, un iegūta prasme
tās pielietot savos pētījumos saskaĦā ar promocijas darba plānu un programmu;
 iegūta, izveidota un attīstīta prasme publiskot tikai objektīvus, drošus savu
zinātnisko pētījumu rezultātus;
 iegūta prasme izstrādāt zinātniskas publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus,
veidot koncentrētas lielas kapacitātes hipotēzes, tēzes, interpretācijas,
secinājumus, teorētiskos vispārinājumus, atzinumus;
 apgūta prasme prezentēt un aizstāvēt savus pētījumu rezultātus zinātniskās
konferencēs, semināros, akadēmiskā sabiedrībā;
 izstrādāts, noformēts, iesniegts un aprobēts promocijas darbs.
7. Izaugsmes iespēju un problēmu vērtējumi
Šajos vērtējumos iesaistījās doktoranti, zinātniskie vadītāji, darba devēji un katedru
vadītāji.
7.1. Darba devēju vērtējumi
Jauno, mūsu programmas doktoru darba devēju vērtējumus padara objektīvākus,
pārliecinošākus tas fakts, ka šie doktori strādā arī vairākās citās augstskolās un
zinātniskajos institūtos.
Apkopojot aptaujā iegūtās atbildes iznāk sekojoši vērtējumi:
 ir vērojamas adekvātas zināšanas ne tikai makroekonomikas, uzĦēmumu
ekonomikas agrārās un reăionālās ekonomikas teorijas, bet arī zinātnes filozofijā
un metodoloăijā;
 jaunie doktori pārsvarā ražīgi publicē savu pētījumu rezultātus, prot veidot
zinātniskos pārskatus, vispārinājumus, interpretācijas, un ievēro zinātnieku ētiku
publicējot tikai objektīvus savu pētījumu rezultātus;
 ir apguvuši prasmes prezentēties zinātnieku sabiedrībā, intereses radošām
iniciatīvām, tieksmes iegūt progresīvāko jauno informāciju;
 pētniecības tieksmes un prasmes labi parādās akadēmiskajā darbā, bet esot maz
objektīvu stimulu aktivizēt pētniecisko darbību;
 tiek arī vērtēts, ka jaunie un topošie doktori aktīvi izmanto doktorantūras laikā
apgūtās teorētiskās, metodoloăiskās zināšanas un prasmes katedras zinātniskajā
un studiju darbā.
7.2. Zinātnisko vadītāju vērtējumi
Doktorantu zinātniskie vadītāji tika lūgti atbildēt uz pieciem jautājumiem.
Pirmais bija jautājums – kādi galveni apstākĜi vai faktori nosaka Jūsu vadīto
doktorantu studiju rezultātu lielās atšėirības?
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No deviĦiem atbilžu variantiem visbiežāk atzīmētais ir uzĦēmības kapacitāte un tas,
ka vēlēšanās studēt – iegūt doktora grādu - neatbilst viĦa spējām. Trešais – erudīcijas
līmenis un neprasme vai nespēja racionāli plānot un organizēt savu laiku.
Ir vēl piebilde, ka „maizes darbs” ir galvenais un tikai pēc tam doktorantūra.
Otrā jautājuma mērėis bija – noskaidrot, kas zinātniskajam vadītājam traucē vēl
labāk veikt savas funkcijas, īstenot savu misiju.
No deviĦiem atbilžu variantiem (traucējošiem faktoriem) visvairāk atzīmētais ir
pārliecīga slodze fakultātē.
Par otro traucējošo faktoru zinātniskie vadītāji nosaukuši : „daudz laika aizĦem
iniciatīvas papilddarbi, blakusdarbi, uzĦēmējdarbība”, bet kā trešo faktoru norādījuši dažu
doktorantu nepietiekamu erudīciju vai slinkumu.
Ar trešo jautājumu vēlējāmies noskaidrot zinātnisko vadītāju viedokli par to kā
doktorantiem varētu vairāk palīdzēt katedru vadītāji.
Dominējošais uzskats – labvēlīgāk plānot akadēmisko darbu un – periodiski
uzklausīt doktorantu katedras sēdē. Ir arī vērtīgs priekšlikums, ka „katedrā doktorantiem
nepieciešama sava darba telpa, kurā varētu strādāt, kā arī rīkot semināru nodarbības.
Ceturtais jautājums adresēts jaunajiem zinātniskajiem vadītājiem – kādas problēmas
viĦi izjūt darbā ar pirmajiem doktorantiem?
Izrādās, ka problēmas ir atšėirīgas:
• nepietiekošas zināšanas par doktora studiju procesu,
• pieredzes trūkums promocijas darba formēšanā,
• pētniecības darba plānošanas svarīgums, laikietilpība,
• iemaĦu trūkums darba plānošanā studiju procesa visiem posmiem,
• sākotnēji ir grūti zinātniski noformulēt pētāmo tēmu un objektu,
• kĜūdains priekšstats, ka doktorants ir apzinīgs un mērėtiecīgs, tos nepieciešams
intensīvi kontrolēt.
Īpašs jautājums bija veltīts programmas vadības personāla (205.istabas) darba
pilnveidošanas iespējām.
Noskaidrojās, ka zinātniskie vadītāji šī personāla darbu vērtē atzinīgi:
 Turpināt tikpat atsaucīgi un pretimnākoši ,un operatīvi palīdzēt gan
doktorantiem, gan viĦu vadītājiem.
 Vēlu veiksmes un atbalstu.
 205.istabas personāls ir „super”. Nezinu ko varētu vēl vairāk darīt. Prof.
K.Špoăa izdoma un prasības pārsniedz „super” līmeni.
 Turpināt labo praksi novadīt uz katedrām, apkopojošu informāciju par
doktorantu plānu izpildes gaitu un pieĦemt tikai parakstītas starpatskaites (citādi
doktoranti nenāk pie vadītāja).
 „Paldies par Jūsu darbu”. Informācija ir Ĝoti operatīva un korekta.
 Ieteikums – uz doktorantu darbu prezentācijām aicināt pārējos doktorantus.
Atbildes uz noslēdzošo jautājumu – kā vēl vairāk doktorantūru varētu atbalstīt
dekanāts? – atklāja, ka dekānes (dekanāta) darbs doktorantūras kontekstā tiek vērtēts
pozitīvi:
 tiek darīts viss iespējamais, lai morāli un tehniski atbalstītu,
 dekanāts nespēja pārspēt 205.istabas līmeni,
 iesaka cīnīties par doktorantu zinātnisko grantu finansējumu mūsu fakultātē,
 katrai katedrai iedalīt darba telpu doktorantiem, apgādājot to ar datoriem,
 finansiāli nodrošināt vēl lielākas pašapliecināšanās iespējas,
 darbu noslēgumu fāzē rūpēties, lai darba devēju slodzi samazina.
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7.3. Doktorantu vērtējumi
Doktorantu anonīmā aptaujā piedalījās vairāk kā puse un viĦu atbilžu apkopojums
veido šādus dominējošos vērtējumus:
⇒ Ne visiem doktorantiem ir savs dators, bet mobilais portatīvais dators ir tikai
58% doktorantu.
⇒ Pastāvīgs Interneta pieslēgums saviem datoriem ir tikai 71 % doktorantu.
⇒ Lielākā daĜa (74%) doktorantu vērtē, ka viĦu zinātniskais vadītājs savas
funkcijas pilda, bet katrs ceturtais par to šaubās.
⇒ Uz jautājumu – vai Jūs būtu vairāk padarījuši (- jis), ja ikdienā aktīvāk, prasīgāk
darbotos Jūsu zinātniskais vadītājs – tikai 61% atbildēja noliedzoši, bet pārējie
– tādu iespēju apstiprināja vai nevarēja novērtēt.
⇒ Par zinātniskā vadītāja pozitīvo ietekmi uz sava darba (pētījumu rezultātu,
publikāciju, disertācijas) kvalitāti pārliecināti 42% doktorantu, taču 29 % tādu
ietekmi noliedza bet pārējie vērtēja izvairīgi.
⇒ Doktora studiju programmas vadības personāla darbu visi doktoranti vērtē Ĝoti
atzinīgi.
⇒ Uz jautājumu – vai Jūs būtu vairāk padarījis, ja doktora studiju programmas
vadītājs būtu prasīgāks, stingrāks nesaudzīgāks? – deviĦi no desmit
doktorantiem atbildēja noliedzoši.
⇒ Atbildot uz noslēdzošo jautājumu – ko un kā vajadzētu mainīt doktora studiju
programmā, tās izpildes organizācijā, procesā , vadībā vai citādi, doktoranti ir
izteikuši Ĝoti interesantus vērtējumus un priekšlikumus.
Vērtējumi.
1. EF doktora studiju programmas izpildes darba organizācija ir teicama (visi).
2. Man patīk viss (daudzi)
3. Manuprāt, pats galvenais ir, ka ir izveidota doktora studiju sistēma. Vērtīga ir jaunā
Rokasgrāmata. Man personīgi palīdzētu, ja tiktu noorganizēts viens seminārs
(katrus 3 mēnešus) par doktora studiju procesu ar visu EF doktorantu piedalīšanos,
kur varētu apmainīties ar domām un priekšlikumiem. Paldies!
4. Kopumā viss ir labi, taču principa doktorantūrā vajadzētu izvairīties no masu
lekcijām un pārĦemt Somijas pieredzi, kur doktora studiju process ir doktoranta
pētniecības process ar speciālistu konsultācijām tur, kur viĦam ir vajadzīgs, un tad,
kad viĦam ir vajadzīgs. Varētu padomāt par konsultantiem, piemēram, I.Arhipova
ir EF doktorantu konsultants lietišėās daudzvariāciju metodēs un es kā doktorante
varu droši griezties pie viĦas, kad man ir vajadzīgs, bet viĦa no doktorantūras
līdzekĜiem saĦem par to fiksēto algu mēnesī (var būt, neviens doktorants kādā
mēnesī neatnāks, var būt atnāks 100 doktorantu – alga ir vienāda, jo saskaitīt
konsultācijas nav iespējams). Es pati tā strādāju par SPSS konsultanti DU
Pedagoăijas doktorantūrā un tas bija Ĝoti efektīvi.
5. Ar teorētisko kursu organizāciju esmu Ĝoti apmierināta, tie bija pieĦemamos laikos
un koordinēti. Varbūt vairāk varēja būt praktiskās nodarbības pētniecības metožu
izmantošanā un reālā apstrādē pie datora.
6. Varbūt var plašāku izvēles priekšmetu piedāvājumu. Viss, manuprāt, bija labi.
Galvenais jau ir paša gribēšana.
7. Pamatā viss atkarīgs no paša iespējām un vēlmēm
8. Uzskatu, ka neko mainīt nevajag. Vienīgi daudz dokumentācijas un formalitātes.
9. Būtisku ieteikumu nav (pieci doktoranti).
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7.4. Doktorantu priekšlikumi, ierosinājumi.
Gribētos nopietnāku attieksmi no darba vadītāja, kas attiecīgi dotu iespēju ātrāk un
kvalitatīvāk uzrakstīt promocijas darbu.
Tiem fakultātes darbiniekiem, kuri studē pilna laika studiju programmā nedrīkstētu
uzlikt papildus pienākumus ārpus slodzes. Manis pašas pieredze apliecina, ka pēdējos
trīs gadus, kuros biju bez iepriekšējas vienošanās iesaistīta ārpuslodzes nodarbību
vadīšanā, nelietderīgi tērējot vēl papildus šim nolūkam vienu no oficiālajām
brīvdienām, neesmu veikusi nozīmīgus pētījumus un sagatavojusi publikācijas.
Diemžēl redzu, ka citiem doktorantiem promocijas darba sagatavošanas laikā ir
‘saudzēšanas’ režīms, kad tie tiek atbrīvoti no jebkāda veida papildus pienākumiem
un dažkārt arī no atsevišėu pamatpienākumu veikšanas.
Informācijas apmaiĦu iespējams optimizēt izveidojot Doktorantūrai savu sadaĜu EF
mājas lapā, kur būtu pieejami arī doktorantiem nepieciešamie dokumenti.
Personīgi man lielas problēmas rada teorētiskās daĜas apmeklējums, jo dzīvoju
Alūksnē un 2-3 lekciju dēĜ pirmdienās braucu 520 km (uz priekšu, atpakaĜ) un
zaudēju vienu darba dienu, ko noteikti būtu pavadījusi lietderīgāk nekā sēžot mašīnā.
Man priekšlikums lekcijas apvienot un novadīt tās dažu pilnu darba dienu laikā.
Domāju, ka varētu 1 reizi gadā praktizēt novērtēšanas anketas par doktorantu darbu
un arī par zinātniskajiem vadītājiem, un 1 reizi gadā stimulēt darba spējīgākos,
progresīvākos doktorantus, zinātniskos vadītāju,, kā arī kopumā novērtēt abām pusēm
doktora studiju programmas vadības darbu, tas dotu efektīvāku rezultātu no visām
iesaistītajām pusēm.
Pagarināt studiju laiku.
Piešėirt stipendijas strādājošajiem doktorantiem.
Varbūt programmas vadība varētu aktivizēt un veicināt doktorantu savstarpējo
sadarbību. Savās studijās es saskatu tieši šo problēmu, jo pietrūkst informācijas par
to, ko dara citi, bet pieĜauju, ka tas ir atkarīgs no paša cilvēka, viĦa komunikācijas
spējām, laika un iespējām. Bet kopumā mani studiju procesa vadība apmierina. Lai
radošais gars neapsīkst arī turpmāk!
Pietrūkst diskusiju. Saprotu, ka doktora darbs ir patstāvīgi veikts pētījums, tomēr nav
pietiekamu iemaĦu, lai pētījumā varētu saskatīt, izstrādāt padziĜinātu kādas
problēmas analīzi. Cik pats saproti, tik ir. Doktora studiju ietvaros pasniedzēji, kas
pasniedz teorētiskos priekšmetus, Ĝoti iedvesmojoši izklāsta savu priekšmetu un tas
palīdz saskatīt ,,lietas” arī savā pētījumā. Tomēr tas ir tikai uz laiku un par kopīgām
tēmām – paliekot ar savu tēmu, paliek arī daudz jautājumu. Iespējams, tāpēc, ka
esmu sieviete, es vēlos ,,izrunāties”, jo tā man paliek skaidrāka jautājuma būtība,
tomēr domāju, ka arī citi doktoranti vēlētos personīgāku pieeju tieši zinātnisko
jautājumu risināšanā, ne tikai darba apjoma novērtēšanā.
Samazināt mācību slodzi LLU mācībspēkiem, kas studē doktorantūrā. Palielināt
vieslektoru skaitu, lekcijas angĜu valodā doktorantiem. Veicināt mobilitāti, pieredzes
apmaiĦu starp dažādu augstskolu doktorantiem. Informēt ne tikai par konferenču
iespējām, bet arī veidiem kā piesaistīt finansu līdzekĜus lai nosegtu konferences
dalības maksas, ceĜa izdevumus, uzturēšanās izdevumus ( projekti, sponsori, atbalsta
programmas u.c.).Paldies par atsaucību un pozitīvo gaisotni 205.kabinetā!
Jaunajiem doktorantiem jau ir krietni vien vairāk paveicies, ka uzsākot studijas viĦi
saĦem „Rokasgrāmatu”, bet vēl efektīvāk būtu tam paralēli pavisam īss obligātu
lekciju vai semināru kurss (pāris nodarbības) – „Ievads doktora studijās”.
Pārāk daudz formalitātes dokumentācijā.
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⇒

Mans viedoklis šeit būs tikai un vienīgi par manu pieredzi, un par to, kas būtu man
palīdzējis doktora studiju procesā veiksmīgāk realizēt disertācijai nepieciešamos
darbus. Lielākais mīnuss visā procesā bija tas, ka paralēli studiju procesam ir
jāstrādā algots darbs, lai izdzīvotu. Stipendija, protams, ir Ĝoti laba lieta, bet ar to
nav iespējams segt vajadzīgos maksājumus, lai nodrošinātos studiju procesam un
nodotos tikai savam pētījumam. Ja vienlaicīgi jāsadala sevi uz vairākām daĜām, tad ir
praktiski neiespējami disertāciju pabeigt studiju laikā. Tā kā esmu savā studiju laikā
arī mainījusi tēmu disertācijai, jo tā vairs nebija vajadzīga sabiedrībai, tad izjutu
grūtības labas un vajadzīgas tēmas atrašanā. Savukārt, kad atradu tēmu, tā man vienai
bija par plašu un ja pētījumu skata šaurāk, tas vairs nav tik vērtīgs, jo nespēj atrisināt
problēmu. Manuprāt, lietderīgi būtu piedāvāt doktorantiem pētīt tēmas, kuru pētījumu
rezultāti ir ieviešami reālajā dzīvē un kādam ir vajadzīgi, tātad pasūtījumi. Varētu
strādāt doktorantu grupa pie lielākas tēmas izpētes, bet katrs savā disertācijā šo tēmu
aplūkotu pa saistītām daĜām. Būtu redzams katra pētnieka ieguldījums un kopīgi būtu
atrisināts kāds liels un vajadzīgs darbs. Ja tā būtu pasūtījuma tēma, tad kāds par to arī
maksātu un pētniekam nevajadzētu sevi dalīt vairākās daĜās, strādājot citus algotus
darbus, un pētījums būtu kvalitatīvāks.
⇒ Neuzticēties doktorantu patstāvībai, jo 99% viĦiem ir “maizes darbs”, kas paĦem
99% laika. Organizēt sevi doktorantūras studijām var ar “piespiedu mehānismiem”
(tad daudzi metīs visam tam mieru) vai labu finansiālo atbalstu, kas reāli mazinātu
nepieciešamību “pelnīt maizi” citos darbos un uzlabotu pētījumu kvalitāti.
⇒ Mana galvenā problēma ir tā, ka diemžēl es slikti pārvaldu angĜu valodu, līdz ar to es
nevaru patstāvīgi sagatavot prezentācijas ārvalstu konferencēm, lielu laiku prasa
materiālu tulkošana. Tāpēc pašlaik es pastiprināti apgūstu valodu un ceru šajā
pusgadā nokārtot eksāmenu valodā. Pārējos teorijas priekšmetus apguvu un nokārtoju
ar prieku , veiksmīgi un paredzētajā laikā. Tas bija viegli, jo vienkārši aizbraucu no
darba un viss. Pašlaik man trūkst laika, jo darba pienākumi ir it kā svarīgāki. Man
būtu labāk, ja arī manas studijas būtu sesiju veidā, tad ērtāk sakārtot darba attiecības
un sevi piespiest maksimāli strādāt. Īstenībā viss ir atkarīgs no paša studenta (īpaši
doktorantūrā), pārējais var tikai sekmēt vai nedaudz bremzēt darba izstrādi. Un vēl
svarīgāka ir izvēlētā tēmā, cik tā ir aktuāla rakstītājam, tik labs arī būs viss darbs.
⇒ Rokasgrāmata un jaunā promocijas eksāmena specialitātē (10KP) kārtošanas iespējas,
jau tuvākajā laikā varētu parādīt, kā izmainīsies doktorantu aktivitāte. Kā ieteikums
varētu būt – pārskatīt kredītpunktu piešėiršanas iespējas, piemēram, arī par
piedalīšanos kādā specialitātei nozīmīgā nozarē arī klausītāja statusā (LU piemērs).
⇒ Vērtīgi būtu, ja arī mūsu EF lielie profesori lasītu lekcijas doktorantiem, līdzīgi, kā to
dara LU prof. E.Vanags un prof. Ž.Ilmete.
⇒ Ieteiktu ikvienam doktorantam vismaz semestri pavadīt kādas apmaiĦas programmas
ietvaros ārzemju augstskolā – tā ir neatsverama pieredze un pieeja pasaules
zinātnieku atziĦām, ko diemžēl nespēj nodrošināt LLU bibliotēkas. Pozitīvi darbu
kvalitāti varētu ietekmēt 2 vadītāju esamība – viens oficiālais zinātniskais vadītājs
Latvijā un otrs – konsultants no doktoranta izvēlētas ārvalstu augstskolas – pieredzes
konfrontācija un zinātniskā vadītāja „atslogošana”. Protams – šādam sadarbības
modelim ir nepieciešams papildus finansējums (varbūt var pārskatīt, kādas iespējas
piedāvā SOCRATES programmas vai Pētnieku Mobilitātes centrs u.c.)
Mūsu programma ir vispieprasītākā un doktorantūra – visplašākā. Mūsu programmā
studē vairāku citu augstskolu akadēmiskais personāls un daudzas personas no
uzĦēmējdarbības vides.
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8. Risinājumi doktorantu zinātnisko vadītāju un darba devēju priekšlikumu
īstenošanai un programmas darbības kvalitātes attīstībai
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Vēl rūpīgāk un mērėtiecīgāk tiks veikta doktora stipendiju pretendentu priekšizpēte,
lai mazinātu vai novērstu tādu personu uzĦemšanu doktorantūrā, kurām ir
nepietiekams intelektuālais potenciāls un erudīcija, kas nepieciešami programmas
apguvei un topošā zinātnieka darbam.
Tiks pievērsta lielāka uzmanība zinātnisko vadītāju personīgajām spējām optimizējot
akadēmiskā darba un doktorantūras slodzi.
Paaugstinoties doktoru – profesoru , asoc. profesoru un docentu atalgojumam LLU,
var mazināties zinātnisko vadītāju aizraušanās ar citiem piepelnīšanās darbiem, lai
vairāk koncentrētos savai – zinātniskā vadītāja misijai.
Fakultātē akadēmiskajā darbā praktizējošiem doktorantiem jācenšas labvēlīgāk plānot
darbus, lai racionālākā laika daĜa paliktu doktora studiju programmai.
Tiks pētītas iespējas katrā katedrā iekārtot un aprīkot īpašu darba telpu doktorantiem.
Jaunajiem zinātniskajiem vadītājiem būs vairāk konsultatīvas palīdzības.
Uz doktorantu pētījumu rezultātu prezentācijām aicināt vairāk interesentu –
doktorantus un nozares speciālistus.
Tiks turpināta piedalīšanās projektu konkursos, lai iegūtu līdzekĜus tehniskās un
informatīvās infrastruktūras papildināšanai ar mērėi – katram doktorantam pilnu
datortehnikas un programmu komplektu un pieeju internetresursiem un datu bāzēm.
Paaugstināsies prasības zinātniskajiem vadītājiem, lai katrs pienācīgi palīdzētu
saviem doktorantiem kvalitatīvi un raiti veidot promocija darbus un pildīt savu
misiju.
Iegūstot līdzekĜus no projektiem, radīt doktorantūras māja lapu, ar kuru informācijas
iespējas doktorantiem optimizētos.
Pētīt iespēju teorētisko studiju kontaktdarbības organizēt doktorantiem ērtākā laikā,
īpaši ievērojot lauku rajonos strādājošo doktorantu intereses.
Nemitīgi paust viedokli par doktora studiju laika pagarināšanu uz 4 gadiem.
Turpināt rūpēties par to, lai stipendiju iespējas doktorantiem būtiski pieaugtu, kas
atvieglotu eksistences iespējas ar mazākiem „maizes” darba apjomiem.
Praktizēt sistemātisku, periodiskus seminārus doktorantiem par organizācijas,
metodoloăijas u.c. problēmām.
Tiks attīstīti centieni iegūt plašākas iespējas doktorantiem stažēties citu valstu
augstskolās vai zinātniskajās institūcijās.
Tiks pētītas iespējas vadošo profesoru apskatlekcijām vai ievadlekcijām.
Tiks izstrādāts ieteicamais tēmu saraksts jauniem doktorantiem.

Doktora studiju programmas vadītājs
Profesors, Dr.habil.agr. Kazimirs Špoăis
Pašnovērtējuma ziĦojums apstiprināts LLU EF Domes sēdē 2007.gada 4.aprīlī
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9.pielikums

Doktorantu promocijas kompleksā eksāmena
programmas agregētie jautājumi
nozarē

Ekonomika
apakšnozarēm
“Agrārā ekonomika”
un “Reăionālā ekonomika”

precizēts un papildināts
2005. / 2006. / 2007.
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1. UzĦēmējdarbības tiesiskā un normatīvā bāze
1.1. UzĦēmējiem saistošās vispārējās likumu normas:
 LR Satversmē,
 LR Konstitucionālajos likumos,
 starptautiskajos līgumos,
 ES Regulās, Direktīvās u.c.
 LR likumos.
1.2. Valsts ietekmes ekonomiskā mehānisma un instrumentu tiesiskā bāze.
1.3. Komerclikums.
1.4. Civillikums.
2. Ekonomika, tās būtība, filosofija
2.1. Ekonomiskās sistēmas.
2.2. Mikroekonomika (uzĦēmuma ekonomika).
2.3. Makroekonomika.
2.4. Makroekonomiskie indikatori.
2.5. Mikroekonomiskie indikatori.
2.6. Agrārā ekonomika.
2.7. Reăionālā ekonomika.
2.8. Atvērtā ekonomika.
2.9. Slēgtā ekonomika, autarėija.
2.10. Jaunā ekonomika.
2.11. Klasiskās ekonomikas teorija.
2.12. Ekonomikas nozaru ANO klasifikācija.
3. UzĦēmējdarbība: būtība, filosofija, misija, pamatprincipi, definīcijas
4. UzĦēmējdarbības stratēăija: būtība, veidi, līmeĦi, virzieni
5. UzĦēmuma vai uzĦēmējsabiedrības dibināšana: mērėi, motīvi, process
6. UzĦēmējdarbības vide: politiskā, ekonomiskā, tiesiskā, sabiedriskā, sociālā,
ăeogrāfiskā, fiziskā
7. Ražošana, pakalpojumi: būtība, filosofija, misija
7.1. Ražošanas un pakalpojumu funkcijas.
7.2. Ražošanas izmaksas un pašizmaksa.
7.3. Ražošanas un pakalpojumu pārdošanas cenas.
7.4. IeĦēmums, ienākums, peĜĦa.
7.5. Bezzaudējumu punkts.
7.6. Ražošanas efektivitāte. Pakalpojumu efektivitāte.
7.7. UzĦēmuma darbības aktivitātes un dzīves cikli.
7.8. Ražošanas un pakalpojumu struktūras attīstība.
8. Ražošanas faktori – makroekonomiska kategorija
8.1. UzĦēmējspējas, talants, dotības.
8.2. Zināšanas, intelekts
8.3. Informācija, tās tehnoloăiju pārvaldība
8.4. Ekonomiskā sistēma
8.5. Ekonomiskā sistēma.
8.6. Kapitāls, tā avoti, veidi, struktūra, darbība.
8.7. Daba – klimatiskie, topogrāfiskie, dabiskie u.c. faktori.
8.8. Darbs, tā būtība, veidi, ražīgums.
8.9. Valsts iekārta, politika, tiesiskā vide.
9. Ražošanas resursi – uzĦēmuma (mikroekonomiskie)
9.1. Dabas resursi.
9.2. Materiālie resursi.
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9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Intelektuālie resursi.
Finanšu resursi.
Darba resursi.
Citi resursi.
Ražošanas resursi primārajā sfērā.
Ražošanas resursi sekundārajā sfērā.
Ražošanas resursi lauksaimniecības nozarēs:
 augkopībā,
 lopkopībā.
10. Konkurence: būtība, nozīme, konkurenti, likumdošana
10.1. Konkurences veidi.
10.2. Konkurētspēja: būtība, definīcija, nozīme, novērtēšana, konkurences veiksmes
pamatfaktori.
10.3. Latvijas salīdzinošās un absolūtās priekšrocības:
 starptautiskajā tirgū,
 globālajā tirgū.
11. Tirgus, tā būtība, definīcijas, filosofija, misija, veidi
12. Tirgvedība, tirgzinība, mārketings
12.1. Mārketinga jēdziens, būtība, nozīme.
12.2. Agromārketings.
12.3. Mārketinga funkcijas.
12.4. Tirgus izpēte un analīze, tirgus segmentēšana.
12.5. Pircēja rīcība patēriĦa tirgū, biznesa tirgū, budžeta tirgū.
12.6. Pieprasījums: novērtēšana, prognozēšana.
12.7. Piedāvājums, produkta vadīšana.
12.8. Cenas, to veidošana.
12.9. Produkta virzīšana tirgū.
12.10. Reklāma: mērėi, veidi, metodes, līdzekĜi.
12.11. Preces: veidi, diferenciācija.
12.12. Jauna produkta attīstīšana un ieviešana tirgū.
13. Plānošana, prognozēšana, tās nepieciešamība, pamatnosacījumi
14. Budžeti, to veidi, būtība, nepieciešamība. Saimnieciskie budžeti, finanšu budžeti,
budžetēšana
15. UzĦēmējdarbības finanses
15.1. UzĦēmuma finansēšanas avoti un finanšu stratēăija.
15.2. PamatlīdzekĜi un apgrozāmie līdzekĜi.
15.3. Pašu līdzekĜi un ārējie līdzekĜi.
15.4. Kredīti, kreditēšana: formas, metodes, kredītu nodrošinājums.
15.5. Finanšu kontrole: finanšu analīze, bilances analīze.
15.6. ĪstermiĦa, vidēja termiĦa un ilgtermiĦa finanšu plānošana.
15.7. UzĦēmuma aktīvi: to struktūra, vērtība, pārvalde, tirgus.
15.8. UzĦēmuma kapitāls.
15.9. UzĦēmuma saistības.
16. Grāmatvedība, tās veidi
16.1. Finanšu un vadības grāmatvedība.
16.2. Dokumenti un reăistri.
16.3. Bilance, tās sastādīšana.
16.4. Kontu būtība, debets, kredīts.
16.5. Izdevumi, izmaksas.
16.6. Izmaksu uzskaites teorija.
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16.7. Izmaksu klasifikācija.
16.8. Pašizmaksas kalkulācija.
16.9. Izmaksu un pašizmaksas analīze.
16.10. PeĜĦas un zaudējumu aprēėins.
16.11. Finanšu aktīvi.
16.12. Finanšu tirgus.
16.13. Finanšu vadība.
17. Riskoloăija
17.1. Risku būtība, cēloĦi, klasifikācija.
17.2. Risku identificēšana, ranžēšana, dimensiju piešėiršana.
17.3. Risku novērtēšana.
17.4. Risku vadīšana, to pozitīvo iespēju vairošanas un negatīvo iespēju samazināšanas
iespējas.
17.5. Saimniekošanas riski.
17.6. Riska veidi un faktori nozarēs.
18. Maksātspēja, maksātnespēja, mierizlīgums, sanācija, bankrots
19. UzĦēmējdarbības kreditēšana
19.1. Kredīta un kreditēšanas teorijas, misija, filosofija.
19.2. Kredītiestādes, to funkcijas.
19.3. Kredītu nepieciešamība un iespējas.
19.4. Kredītlīgums, kredītattiecības.
19.5. Kredītriski.
19.6. Kredītresursi.
19.7. Kredītspēja.
19.8. Kredītu cenas, to veidošanās faktori.
19.9. Kreditēšanas mērėprogramma.
20. Valsts iekārta un funkcijas
20.1. Valsts: būtība, teorijas, filosofija.
20.2. Valsts vispārējās galvenās funkcijas.
20.3. Valsts pārvaldes institucionālā piramīda.
20.4. Valsts pārvaldes iekārta.
20.5. Valsts pārvaldes un izpildinstitūcijas.
20.6. Organizācijas, institūcijas, iestādes.
20.7. NodokĜu un nodevu sistēma.
20.8. Valsts un pašvaldību finanšu sistēma.
20.9. Banku sistēma un darbība.
20.10. Nauda, monetārā politika.
20.11. Ekonomiskās ietekmes un regulēšanas mehānismi un instrumenti.
20.12. Valsts uzraudzība un kontrole.
20.13. Publiskā persona, atvasinātā persona, politiskā amatpersona, pārvaldes
amatpersona, privātpersona.
20.14. Valsts pārvaldes hierarhiskā sistēma.
20.15. Biedrības.
20.16. Nodibinājumi.
21. Agrārā politika Latvijā
21.1. Agrārās politikas tiesiskā bāze.
21.2. Valsts stratēăija lauksaimniecībā.
21.3. Strukturālā politika.
21.4. Zemes politika.
21.5. Tirgus politika.

107

21.6. Sociālā politika.
22. Eiropas Savienības kopējā agrārā politika
23. Apdrošināšanas tirgus: sistēma un darbība
24. Zemkopības ministrijas sistēma, struktūra (lauksaimniecība, mežsaimniecība,
zivsaimniecība un pārtika) un funkcijas
25. Zemesgrāmatas
26. Pašvaldību funkcijas uzĦēmējdarbībā
27. Saimnieciskās darbības pašpārvalde: būtība, misija, funkcijas
28. Reăionālā politika
28.1. Reăionālās ekonomikas politikas būtība un īstenošanas mehānisms.
28.2. ES reăionālā politika.
28.3. Reăionālā politika Latvijā.
28.4. Reăionālā plānošana.
28.5. Reăionālā pārvalde.
28.6. Īpaši atbalstāmās teritorijas.
28.7. Brīvās ekonomiskās zonas.
29. UzĦēmējdarbības formas
29.1. Kapitālsabiedrības.
29.2. Akciju sabiedrības: akcijas, akcionāri, akciju kapitāls, akciju emisija un to tirgus,
indekss, dibināšanas process, dokumenti.
29.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību.
29.4. Līgumsabiedrības
(personālsabiedrības)
–
komandītsabiedrības
un
pilnsabiedrības.
29.5. Kooperatīvās (kopdarbības) sabiedrības.
29.6. Komersanti.
29.7. Korporācija, koncerns, konsorcijs, trests, sindikāts.
30. UzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību pārvalde: filosofija, metodoloăija, būtība,
mērėi, funkcijas, uzdevumi, sistēmas, instrumenti, mehānismi
31. UzĦēmējdarbības vadīšana
31.1. Vadīšanas procesu būtība.
31.2. Vadīšanas funkcijas.
31.3. UzĦēmuma vadīšana.
31.4. UzĦēmējdarbības vadīšana.
31.5. Sīkā jeb mikro uzĦēmuma vadīšana.
31.6. Maza uzĦēmuma vadīšana.
31.7. Vidēja uzĦēmuma vadīšana.
31.8. Liela uzĦēmuma vadīšana.
31.9. Vadības organizatoriskā struktūra.
31.10. Vadības lēmumi un to pieĦemšanas posmi.
31.11. Vadītājs – personība.
31.12. Sociālā atbildība un vadīšanas ētika.
31.13. UzĦēmuma mikro- un makrovide.
31.14. Personāla vadīšana.
32. ANO, PAO
33. Starptautiskie ekonomiskie sakari uzĦēmējdarbībā: būtība, mērėi, principi
33.1. Baltijas valstu ekonomiskā sadarbība.
33.2. ZiemeĜvalstu sadarbība.
33.3. Sadarbība Eiropas Savienībā.
33.4. Divpusēji līgumi: būtība, veidi, mērėi.
33.5. Daudzpusējie līgumi.
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33.6. Pasaules valstu ekonomisko bloku sadarbība.
34. Ārvalstu kapitāls Latvijā
34.1. Ārvalstnieku īpašumi Latvijā.
34.2. Tiešās investīcijas.
34.3. Ārvalstu investīciju plašākas piesaistes iespējas, to vērtējumi Latvijā.
35. Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO)
35.1. PTO būtība, misija, funkcijas un darbības pamatprincipi.
35.2. Latvijas ieguvumi un zaudējumi pēc iestāšanās PTO.
36. Eksports, imports: teorija, sociāli ekonomiskā būtība, nozīme
36.1. Latvijas eksports un imports.
36.2. Latvijas iespējas un problēmas Eiropas tirgus uniglobālajā tirgū.
36.3. Ādama Smita absolūto priekšrocību teorija
36.4. Deivida Rikardo relatīvo (salīdzinošo) priekšrocību teorija
37. Kooperācija, integrācija
37.1. Būtība, vieta un loma.
37.2. Aktuālie virzieni.
38. Biržas: veidi, loma, darbība. Rīgas FB darbība.
39. Vērtspapīri
39.1. Vērstpapīru ekonomiskā klasifikācija, raksturojums, nozīme uzĦēmējdarbībā.
39.2. Vērtspapīru tirgus, tā darbība un uzraudzība.
39.3. Operācijas un darījumi ar vērtspapīriem, to reăistrācija.
40. Ekonomisko un reăionālo pētījumu metodes
40.1. Vispārzinātniskās pētījumu metodes ekonomikā.
40.2. Kvalitatīvās pētījumu metodes.
40.3. Kvantitatīvās pētījumu metodes.
40.4. Ekonometriskās metodes.
40.5. Ekonomikas zinātnes apakšnozaru pētījumu metodes.
41. Loăistika
41.1. Loăistikas būtība, jēdziens, vēsturiskā attīstība.
41.2. Loăistikas funkcijas.
41.3. Loăistikas vieta uzĦēmējdarbībā.
41.4. Loăistikas vadīšana uzĦēmumā.
41.5. Loăistikas attīstība Latvijā.
42. Valsts zemes dienests

Programmas apguvei izmantojamie likumi un literatūras avoti

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

Likumi
Civillikums
Komerclikums
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Par LR UzĦēmumu reăistru
Notariāta likums
Publisko aăentūru likums
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums
Būvniecības likums
Darba devēju organizāciju un to apvienību likums
Darba likums
Eiropas līgums
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums
Iekšējā audita likums
Konkurences likums
Kooperatīvo sabiedrību likums
Krājaizdevu sabiedrību likums
Lauksaimniecības un lauku attīstības likums
Kredītiestāžu likums
Par apdrošināšanas līgumu
Ūdens apsaimniekošanas likums
Lauku atbalsta dienesta likums
Par budžetu un finanšu vadību
Par darba aizsardzību
Kosolidēto gada pārskatu likums
Par grāmatvedību
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieĦemto aktu
izsludināšanu, publicēšanu, spēkā stāšanos un spēkā esamību
Par Ministru kabineta iekārtu
Par muitas nodokli (tarifiem)
Par nodokĜiem un nodevām
Par pašvaldībām
Par uzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību maksātnespēju
Par Valsts ieĦēmumu dienestu
Par zemes dzīlēm
Reăionālās attīstības likums
Meža likums
Ministriju iekārtas likums
Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi
Pārtikas aprites uzraudzības likums
Teritorijas plānošanas likums
Zemesgrāmatu likums
Zemes ierīcības likums
Valsts meža dienesta likums
Veterinārmedicīnas likums
Vides aizsardzības likums
Izmantojamā literatūra
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11. pielikums

ZINĀTNISKĀ DARBA METODOLOĂIJA
Zinātnes nozares un apakšnozares – LLU apgūstamās
Scientific research methodology

Studiju priekšmeta programma
LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedra
Faculty of Forestry, Department Silviculture
LLU Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra
Faculty of Information Technologies, Department of Control Systems

Studiju priekšmeta anotācija
Zinātniskā darba metodoloăija (8 KP: lekcijas 3 KP, semināri 1 KP prof. I. Liepa;
praktiskie darbi 2 KP asoc. prof. I. Arhipova, praktiskie darbi 2 KP doc. L. Paura ).
Obligātais priekšmets. Eksāmens.
Zinātniskā darba metodoloăija satur empīriskās informācijas ievākšanas,
matemātiskās apstrādes, analīzes un rezultātu interpretācijas nostādnes un metodes:
reprezentativitātes un būtiskuma problēmas, statistiskās kopas, to sadalījumi un rādītāji,
hipotēžu izvirzīšana un pārbaudes, statistiskie kritēriji, dispersijas, korelācijas, regresijas
un kovariācijas analīzes, daudzparametru klasifikācijas metodes, empīriskā materiāla un
apstrādes metodes atbilstība, piemērotākās metodes izvēle, kĜūdu analīze.
Scientific research methodology (8 CP: lectures 3 CP, seminars 1 CP prof. I. Liepa;
practical works 2 CP assoc. prof. I. Arhipova, practical works 2 CP assist.prof. L. Paura).
Compulsory. Examination.
The Scientific research methodology comprises basic directions and methods of a
mathematical data processing and an interpretation of results: problems of the
representativenes and significance, statistical sets, their distributions and indices,
formulation and verification of hypotheses, stati stical criteria, analyses of variance,
correlation, regression and covariance, multivariable classification methods, a
correspondence between empirical material and a method of its prosessing, a selection of
the tittest method, an analyse of errors.
Studiju programmas pamatojums un mērėis – apgūt induktīvi kvantitatīvās
pētniecības izpratni un praktiskās iemaĦas, kas orientētas uz mērėtiecīgu un patstāvīgu
promocijas darba izpildi.
Pastāvīgais darbs. Literatūras studijas, gatavošanās nodarbībām, individuālo
uzdevumu rezultātu prezentācijai semināros un eksāmenam.
Zināšanu kontrole. Zināšanu un aktivitāšu vērtējums semināros, kontroles jautājumi
nodarbībās.
Zināšanu novērtējums. Eksāmens.
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Izvērsta studiju programma
A. Lekcijas.
Vispārējie aspekti. Zinātniskās izziĦas veidi. Deduktīvā un induktīvā risinājumu
specifika. Zinātniskā darba struktūra. Darba temats, mērėis un pētnieciskie uzdevumi.
Doktoranta un zinātniskā vadītāja sadarbība. Darba satura, formas un pētniecisko
uzdevumu savstarpējā atkarība. IzziĦas objekts. Pētāmās pazīmes. Kvantitatīvo un
kvalitatīvo pazīmju specifika. Atkarību infrastruktūra. Vienīgā faktora un multiplā
stratēăija. Realitātes redukcija un tās iespējamās sekas. Tolerances likums. Mijiedarbība.
Sinerăismi. Linearitāte un nelinearitāte. Datu matemātiskās apstrādes metodes atbilstība
pētnieciskā uzdevuma specifikai. Metodes izvēle.
Pamatjēdzieni. Pazīmju variēšana, cēloĦi, samazināšanas iespējas. Statistiskās kopas.
Reprezentativitātes problēma. Reprezentativitātes līmeĦi. Statistiskā būtiskuma jēdziens.
Hipotēžu pārbaudes. Nulles hipotēze. Statistiskie kritēriji (Stjūdenta, Fišera, Dunkana u.c.).
Lietošanas kopshēma. Ticamības intervāls. Empīriskais sadalījums. Teorētiskie sadalījumi.
Atbilstības pārbaudes. Datu transformācija. Paraugkopu atbilstība un apvienošana.
Novērojumu struktūra un apjoms. Kvalitatīvo kopu matemātiskās apstrādes specifika.
Neparametriskie kritēriji.
Dispersijas analīze. Lietošanas nosacījumi. Pamatuzdevumi. Faktoru ietekmes
struktūra un interpretācija. Faktoru mijiedarbības problēma. Konkrēto starpību analīze.
Vairākfaktoru dispersijas analīze. Dispersijas analīzes modifikācijas, to izvēle.
Korelācijas un regresijas analīze. Pazīmju atkarība. Atkarības veids un ciešums.
Atkarības ciešuma mēri: korelācijas un kontingences koeficienti, korelācijas attiecība.
Rangu, parciālā un multiplā korelācija. Ciešuma mēru interpretācija un būtiskuma
pārbaude. Fišera transformācija. Korelācijas matrica. Matricas homogenitātes pārbaudes.
Regresijas analīzes veidi un etapi. Atkarības aproksimācija, izvēles problēma. Empīriskās
formulas. Regresijas koeficientu noteikšana. Mazāko kvadrātu princips. Lineārā un
nelineārā pāru regresija. Linearizācija. Multiplā un parciālā regresija. Regresijas locekĜu
interpretācija, signifikance un atmešana. Pakāpeniskā regresija. Determinācijas koeficienta
struktūra un regresoru ietekmes īpatsvari. Multiplās regresijas daudzveidība. Regresijas
formulu kvalitātes kritēriji. Interpolācija un ekstrapolācija. Parametriskā prognozēšana.
Biežāk lietoto regresijas formulu salīdzinājums. Augšanas un ražošanas funkcijas.
Matemātiskā analīze un regresija. Integrālā un diferenciālā funkcijas. Laika rindas.
Kovariācijas analīze. Klasifikācija. Lietošanas nosacījumi. Dispersijas un regresijas
analīžu labāko īpašību apvienošana. Viena un vairākfaktoru, lineārā un nelineārā, pāru un
multiplā kovariācijas analīze.
Daudzparametru klasifikācija. Objektu identifikācija. Diskriminantanalīze.
Hierarhiskā klasifikācija. Faktoranalīze. Komponentanalīze. Klāsteranalīze. Komunikāciju
matricas. Daudzdimensionālās telpas reducēšana. Informācijas zudumi, to minimizācija.
Klāsteri. Klāsteru identifikācija, interpretācija, homogenitātes pārbaude un ordinācija.
Klāsteru diversitāte. Šenona un Pieloua informativitātes indeksi. Identificēšanas pazīmes.
B. Praktiskie darbi.
1. Empīrisko sadalījumu grafiskā attēlošana pazīmēm ar dažādām mērīšanas skalām.
2. Paraugkopu statistisko rādītāju novērtēšana un hipotēžu pārbaude.
3. Ăenerālkopas vidējās vērtības ticamības intervāls. Ăenerālkopas dispersijas ticamības
intervāls.
4. Saistītās un nesaistītās paraugkopas. Nesaistīto paraugkopu vidējo salīdzināšana.
Nesaistīto paraugkopu dispersiju salīdzināšana. Saistīto paraugkopu vidējo
salīdzināšana.
5. Dispersijas analīze. Fiksētie un randomie faktori modelī.
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6. Jauktais dispersijas analīzes komplekss. Hirarhiskā kompleksa dispersijas analīze.
7. Dispersiju homogenitātes pārbaude. Bartleta tests. Variācijas koeficienta
homogenitāte. Feltca un Millera tests.
8. Gradāciju klašu salīdzināšana dispersijas analīzes kompleksā. Homogēnam dispersijas
analīzes kompleksam: Tūkeja kritērijs. Neumana - Keula kritērijs.
9. Starpību ticamības intervāls. Kontroles grupas salīdzinājums ar pārējām gradāciju
klasēm: Daneta kritērijs. Šeffe kritērijs.
10. Korelācijas analīze. Regresijas analīze. Regresijas funkcijas novērtēšana.
11. Nelinearitātes, heteroskedantitātes, autokorelācijas (Dublina – Vatsona tests) un
multikolinearitātes pārbaude.
12. Multiplā lineārā un nelineārā regresija.
13. Kovariācijas analīze. Vispārējs modelis.
14. Modelis ar dažādu slīpuma leĦėi.
15. Modelis ar vienādu slīpuma leĦėi. Viena faktora lineārās pāru kovariācijas analīze.
16. Divu faktoru lineārās pāru kovariācijas analīze. LatīĦu kvadrāta pāru kovariācijas
analīze.
17. Viena faktora lineārā multiplā kovariācijas analīze.
18. Divu faktoru lineārā multiplā kovariācijas analīze.
19. Dihotomisko datu apstrāde. Kloppera-Pirsona ăenerālkopas īpatsvara ticamības
intervāls.
20. Ăenerālkopas īpatsvara ticamības intervāla novērtēšana. Binomiālais tests. χ2 tests.
21. Divu nesaistīto paraugkopu datu salīdzināšana. Mann-Vitneja U tests. Mann- Vitneja
tests ar saistītiem rangiem.
22. Vinpusējo un abpusējo hipotēžu pārbaude, izmantojot Mann-Vitneja testu.
Aproksimācija uz normālo sadalījumu. Mann-Vitneja tests ordinālās skalas datiem.
23. Kolmogorova – Smirnova Z tests. Sēriju kritērijs. Mediānu tests.
24. Divu saistīto paraugkopu datu salīdzināšana. Vilkoksona tests ordinālās skalas datim.
Aproksimācija uz normālo sadalījumu.
25. Zīmju tests. Mak Nemara tests nominālās skalas datiem. 2x2 datu tabulas un lielākas.
26. Vairāku nesaistīto paraugkopu datu salīdzināšana – dispersijas analīze. Kruskala –
Valisa tests – rangu viena faktora dispersijas analīze. Saistītie rangi. Mediānu tests.
27. Gradāciju klašu salīdzināšana neparametrisko testu gadijumā. Tukeja kritērijs, Nemana
kritērijs, Danna kritērijs. Mediānu starpību salīdzinājums.
28. Vairāku saistīto paraugkopu datu salīdzināšana – atkārtotu mērījumu dispersijas
analīze. Frīdmana tests. KendaĜa W tests.
29. Kohrana Q tests. Gradācijas klašu salīdzināšana - Danneta tests.
30. χ2 tests atbilstības pārbaudei. Tabulas ar divām un vairākām katgorijām. G – tests (loglikelihood ratio) atbilstības pārbaudei.
31. Kolmogorova –Smirnova tests diskrētiem un nepārtrauktiem lielumiem.
32. 2x2 kontinăences tabulu heterogenitātes pārbaude. Trīs dimensionālās kontinăences
tabulas.
33. Pazīmju saistības un korelācijas analīze nominālās skalas datiem: kontinăences
koeficients, ϕ koeficients. Kramera koeficients. λ koeficienta trīs vērtības. Simetriska λ
koeficienta vērtība.
34. Pazīmju saistības un korelācijas analīze ordinālās skalas datiem. Gudmana un Kruskala
G vērtība. Kendala tau-b un Kendala tau-c. Spirmena rangu korelācijas koeficients.
Konkordances korelācijas koeficients.
35. Principālo komponentu analīzes (PCA) ăeometriskā interpretācija. Analītiskā pieeja.
36. Faktoru analīzes ăeometriskā interpretācija. Faktoru analīzes metodes.
37. Faktoru analīze un principālo kompenentu analīze.
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38. Klastēru analīze (KA) ăeometriskā interpretācija. Hierarhiskā klasterizacija.
Nehierarhiskā klasterizacija.
39. Diskriminantu analīzes (DA) ăeometriskā interpretācija. Diskriminantu analīzes
analītiskā pieeja. Diskriminantu analīzes regreijas pieeja. PieĦēmumi. Diskriminantu
funkcijas validācija.
40. Daudzgrupu diskriminantu analīzes (DA) ăeometriskā interpretācija. Daudzgrupu
diskriminantu analīzes analītiskā pieeja.
41. MANOVA ăeometrija. Divgrupu MANOVA. Daudzgrupu MANOVA. MANOVA
diviem neatkarīgiem mainīgiem.
42. Seminārs: Promocijas darba specifikai atbilstošākās empīriskās informācijas
matemātiskās apstrādes metodes individuāla izvēle.
43. Promocijas darba struktūras prezentācija.
C. Eksāmens.
Literatūra
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19. Biometrisches Wörterbuch., 1969. Erläuterndes biomertisches Wörterbuch in 2 Bänder.
- Berlin. - 1047 S.
20. Multivariate Analysemethoden eine anwendungsorientierte Einfu’rung / Klaus
Backhaus, Berlin, Heidelberg, 2000
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13.pielikums

Programmas doktorantu zinātnisko vadītāju akadēmiskie nosaukumi un darbi
K.Špoăis
 LR Augstākās Padomes deputāts 1990. – 1993. gados
 LRAP Ekonomikas komisijas vadītāja vietnieks, UzĦēmējdarbības
apakškomisijas vadītājs
 LR Zinātnieku Savienības loceklis, tās Revīzijas komisijas loceklis
 LR Augstskolu Profesoru asociācijas loceklis
 LLU Zinātnes padomes loceklis
 LLU EF Domes loceklis
 LVAEI Zinātnes padomes loceklis
Rivža B.
 LZP Ekonomikas un juridisko zinātĦu ekspertu komisija līdz 2006.gadam;
 Eiropas Padomes Izglītības un zinātnes Komisijas locekle 1997-2004;
 Eiropas Komisijas nominēta BoloĦas procesa sekmētāja (promoter) no
2005.gada;
 ZiemeĜvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas ekonomikas nozares
valdes locekle no 2005.gada;
 Eiropas Lauksaimniecības un meža zinātĦu asociācijas valdes locekle no
2004.gada;
 Eiropas Komisijas 6.satvara 5.prioritātes „Pārtikas kvalitāte un drošība”
padomniece no 2004.gada;
 Augstākās izglītības un zinātnes UNESCO foruma ZiemeĜamerikas un
Eiropas nodaĜa, eksperte no 2004.gada.
 ZiemeĜvalstu L/s zinātniskās asociācijas ekonomikas nodaĜas valdes locekle.
 LMZA prezidente;
Mihejeva L.
 LLMZA locekle
 LLU EF Domes locekle
 LLU Konventa locekle
Jakušonoka I.
 LLU Promocijas padomes locekle agrārās ekonomikas un reăionālās
ekonomikas apakšnozarēs (no 2005.g.);
 Igaunijas , Latvijas, Lietuvas, Varšavas (Polija) un Šcecinas (Polija) valstu
Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un LLMZA
starptautiskās zinātniskās konferences “Economic Science for Rural
Development- 2005” redakcijas komisijas vadītāja, 2005.gada 27.-28. aprīlī,
Jelgavā.
 Starptautiskās zinātniskās konferences “Economic Science for Rural
Development’ 2005” orkomitejas locekle 2005. gada 27.-28. aprīlī.
 SAPARD programmas starpnovērtēšanas prasību izstrādes vadības grupas
locekle ( ZM rīkojums nr.394, 18.12.2001)
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 LLU Ekonomikas un vadības zinātĦu nozares profesoru padomes locekle.(LLU Senāta 8.05.2002. lēmums nr.4-99)
 LLU Senāta locekle 1992.- 2007.g.
 LLU EF Grāmatvedības un finansu katedras vadītāja ( no 1999.g.)
 LLMZA jauno zinātnieku darbu konkursa ekspertu komisijas locekle
(LLMZA prezidentes rīkojums 27.04.2002.).
 LU Ekonomikas un vadības fakultātes Valsts eksāmenu komisijas
priekšsēdētāja maăistratūras un bakalaura studiju finansu un kredīta
speciālizācijā (no 2001.g.)
 Biznesa augstskolas “Turība” Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas
priekšsēdētāja UzĦēmējdarbības vadības fakultātē (1999-2006.g.)
 Latvijās Augstskolu Profesoru asociācijas locekle (no 2000.g.)
Strīėis V.
 Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas Agrārās ekonomikas
zinātĦu nodaĜas vadītājs no 1995. g.;
 LLMZA prezidents 1992.-1999. g.
 Promocijas (disertācijas) darbu vadīšana: A.Rubanovskis, 1991.gadā
aizstāvēts; M.Pelše no 2003., E.Igaune, Dz. Rabkēviča no 2005.g. un J.Lange
no 2006.g.
 Maăistra studiju programmas „Agrārā ekonomika un mārketings” vadītājs
2001. - 2004. g.
KaktiĦš J.
 LLMZA loceklis;
 LF Domes loceklis
VilciĦa A.
 LLMZA Ekonomikas zinātĦu nodaĜas Īstenā locekle (no 2002.g.)
 LLU Ekonomikas nozares un Vadībzinātnes nozares profesoru padomes
locekle (no 2002.g)
 LU Ekonomikas un vadības zinātĦu nozaru Profesoru Padomes locekle (no
2005.g.)
 LU Ekonomikas un vadības fakultātes TI maăistra darbu aizstāvēšanas
komisijas priekšsēdētāja
 (no 2001.g.)
 LLU EF Ekonomikas maăistra studiju programmas vadītāja (no 1992.g.).
 LLU EF maăistrantūras vadītāja (no 1992.g.)
 LLU EF maăistra studiju Mācību metodiskās komisijas priekšsēdētāja (no
2006.g.)
 LLU EF Domes locekle (no 1997.g.)
 LLU Konventa locekle (no 1998.g.).
 LLU EF organizēto starptautisko zinātnisko konferenču rakstu recenzente,
orgkomitejas un redkolēăijas locekle
 LU EVF starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas un redkolēăijas
locekle
Pilvere I.
 Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas Īstenā locekle.
 VAEI Zinātnes Padomes locekle.
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 VA „Latvijas Valsts augĜkopības institūts” – konsultatīvās padomes locekle.
 Member of the Editorial Board of the international scientific journal
„Economics and Rural development”, ISSN 1822-3346.
 LLU Padomnieku Konventa locekle (2004.-04.2006.)
 LLU Konventa locekle (no 2007.gada).
 LLU Senāta locekle (no 2007.gada).
 LLU EF un LF maăistra eksāmenu komisijas locekle.
 EF rīkotās 8. starptautiskās zinātniskās konferences „ECONOMIC SCIENCE
FOR RURAL DEVELOPMENT 2007 “2007.gada 25. – 26.aprīlī
organizācijas komitejas locekle.
 ZiemeĜvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) rīkotā
starptautiskā semināra “Effective Use of Rural resources” organizācijas
komitejas locekle.
 LLU Mācību padomes locekle.
 LLU Stipendiju piešėiršanas komisijas locekle.
 LLU Fundamentālās bibliotēkas padomes locekle.
 LLU valsts iepirkumu komisiju ( 3 gb.) locekle.
Eglīte A.
 Vācijas mājsaimniecības ekonomistu zinātniskās biedrības (Deutsche
Geselschaft für Hauswirtschaft) biedre kopš 1997. gada.
 Bulgārijas zinātnieku apvienības (Union of Scientists in Bulgaria) ārzemju
locekle kopš 2003. gada.
 LLU Konventa locekle 1997. –1999. un kopš 2004. gada
 LLU Ekonomikas fakultātes Domes locekle kopš 2003. gada
Zvirbule – BērziĦa A.
 LLU Konventa loceklis (no 2006.g.)
 LLU EF Domes loceklis (no 2004.g.)
 Valsts Pārbaudījumu eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs (Biznesa
augstskola Turība)- no 2004.g.
 Maăistru darbu aizstāvēšanas (Biznesa augstskola Turība)Valsts
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs- no 2004.g.
Dobele A.
 LLU Konventa locekle
 LLU EF Domes locekle
 IZM zinātniskās darbības attīstības LLU projektu Vērtēšanas komisijas
locekle
 LLU Ekonomikas un vadībzinātnes nozares profesoru padomes sekretāre no
2001. gada
 LLU Ekonomikas fakultātes VEK locekle
 LLU Ekonomikas fakultātes Stratēăijas 2007. - 2013. gadam izstrādes
vadītāja
Arhipova I.
 IBS (International Biometric Society) biedrs.
 “Econometric society” biedrs.
 LLMZA (Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmija) agrāras
ekonomikas zinātĦu nodaĜas īstenais loceklis.
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 LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas asociācija)
biedrs.
 LMB (Latvijas matemātikas biedrība) biedrs
 LLU Konventa loceklis.
 LLU Senāta loceklis.
 LLU Zinātnes Padomes loceklis.
 LLU Mācību Padomes loceklis.
 LLU ITF Domes priekšsēdētāja.
 LLU ITF VEK „Programmēšana” loceklis.
 LLU ITF MEK “Informācijas tehnoloăijas” priekšsēdētāja vietniece.
Jankava A.
 Zemes ierīcības specialitātes 4 studiju programmu vadītāja – akadēmiskā
maăistra un bakalaura studiju programma, pirmā un otrā līmeĦa augstākās
izglītības profesionālās studiju programmas)
 Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas īstenā
locekle(ievēlēta 2002.);
 LLU Senāta locekle (ievēlēta 2007.g.14.februārī);
 Mācību metodiskā apvienība zemes ierīcības un kadastru izglītībā pie
Maskavas Valsts Zemes ierīcības universitātes, Krievija (apvieno 47
augstskolas no Krievijas un citām valstīm), piedalos apvienības darbā kā tās
ārzemju locekle;
 Latvijas Mērnieku biedrības biedre.
AuziĦa A.
 LLU UzĦemšanas komisijas atbildīgā sekretāre
 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
KalniĦa G.
 Grāmatvedības metodiskās padomes locekle (LR FM)
 EF Domes locekle
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14. pielikums

Zinātnisko vadītāju Curriculum Vitae

Zinātniskais vadītājs (vārds, uzvārds)
Kazimirs Špoăis

Zinātniskais grāds
Dr.habil.agr.

Amats pamatdarbā LLU
Profesors

Baiba Rivža

Dr.habil.oec.

Profesore

Līga Mihejeva

Dr.oec.

Profesore

Ingrīda Jakušonoka

Dr.oec.

Profesore

Voldemārs Strīėis

Dr.hab.agr.

Profesors

Jānis KaktiĦš

Dr.oec.

Asoc. profesors

AnastasijaVilciĦa

Dr.oec.

Profesore

Veronika Buăina

Dr.oec.

Profesore

Irina Pilvere

Dr.oec.

Asoc. profesore

Aija Eglīte

Dr.oec.

Asoc. profesore

Aivars Strautnieks

Dr.oec.

Profesors

Andra Zvirbule–BērziĦa

Dr.oec.

Asoc. profesore

Aina Dobele

Dr.oec.

Asoc. profesore

Ināra Jurgena

Dr.oec.

Asoc. profesore

Aina Muška

Dr.oec.

Docente

Gunita Mazūre

Dr.oec.

Docente

Pēteris Rivža

Dr.sc.ing.

Profesors

Irina Arhipova

Dr.sc.ing.

Profesore

Anda Jankava

Dr.oec.

Asoc.profesore

Īrija Vītola

Dr.oec.

Profesore

Vulfs Kozlinskis

Dr.habil.oec

Profesors

Anita AuziĦa

Dr.oec.

Asoc. profesore

Gaida KalniĦa

Dr.oec.

Asoc. profesore

Arnis KalniĦš

Dr.oec.

Vad. pētnieks

Evelīna Špakoviča

Dr.oec.

Docente

Sofija Ruskule

Dr.oec.

Docente

Anda Zvaigzne

Dr.oec.

Lektore

Vadītāju rezerve
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CURRICULUM VITAE
Vārds

KAZIMIRS

Uzvārds

ŠPOĂIS

Dzimšanas datums

28. marts 1927. gads

Adrese

ZaĜā iela 4 – 27, Rīga, LV 1010

Tālrunis

7323974 (mājās), 3023773 (darbā), 9739832

Darba vieta

LLU EF profesors

Darba vietas adrese

Svētes iela 18 – 205, Jelgava, LV 3001

E-mail

efdok@llu.lv

Izglītība

1949. – 1956. LLA – pamatstudijas
1956. – 1957. LLA – aspirantūra

Zinātniskā
kvalifikācija









Habilitēts doktors lauksaimniecībā – LR LZP 1992. g.
LLMZA goda loceklis – 1994. g.
LZA korespondētājloceklis – 1982. g.
Profesors LLA – 1978. g.
Zin. doktors LLA – 1976. g.
Vec. zin. līdzstr. – 1974. g.
Zin. kandidāts LLA – 1967. g.

Akadēmiskā darbība



Aspirantu un doktorantu zinātnisko darbu (disertāciju) vadīšana:
 21 vadītie aspiranti un doktoranti ieguvuši ekonomikas vai
lauksaimniecības zinātĦu doktora grādu
LLU EF doktora studiju programmas vadītājs – no 2000. gada
LLU EF maăistra studiju programmas “UzĦēmējdarbība un
vadīšana” vadītājs no 2004. gada līdz 2006. gada maijam.
Maăistra akadēmisko darbu vadīšana – no maăistrantūras sākuma
Bakalauru darbu vadīšana
Cita, pārējā darbība






Zinātniskā darbība

1. LZP finansēto pētniecības projektu vadīšana
1.1. Zemkopības ministrijas pasūtītā pētījuma – kopprojekta 2906 05/S
228 Lauksaimniecības nodrošinājums ar kvalificētiem darbiniekiem
apakšprojekta S 10330 / 05 – 4 Izpētīt saimniecību struktūru,
izstrādāt tās attīstības prognozi līdz 2015.gadam un noskaidrot tajās
strādājošo patreizējo un perspektīvu skaitu pa kvalifikācijām
vadīšana – 2005. gadā.
1.2. 05.1579. “Latvijas lauku diversifikācijas jaunās iespējas un problēmu
risinājumi ES nosacījumos” vadīšana no 2005.g.

1.3 Sadarbības projekta “Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība
Latvijas lauksaimniecībā” apakšprojekta 02.0016.8.1. “Riska
ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana”
vadīšana no 2002. gada
1.4. Valsts nozīmes pētījumu programmas “Zinātniskie pamati
lauksaimniecības attīstībai Latvijā” apakšprogrammas 96.P.13.1
“Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstība integrējoties Eiropas
Savienībā” vadītājs 1997. – 2000. g.
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2. LZP finansēto pētniecības projektu izpildīšana
2.1. Sadarbības projekta “Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un
kultūras stratēăijas globalizācijas kontekstā” apakšprojekta
02.0018.11.1. “Reăionālā attīstība: Zemgale” izpildītājs – no 2002.
gada
2.2. Pētniecības projekta 01.0761 “Latvijas lauksaimniecības
diversifikācija integrējoties Eiropas Savienībā” izpildītājs – no 2002.
gada
2.3. Pētniecības projekta 01.0798 “UzĦēmējdarbības formu, veidu un
virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā, daudzfunkcionālā attīstībā”
izpildītājs no 2002. gada
2.4. LZP pētniecības projekts 05.1579. “Latvijas lauku diversifikācijas
jaunās iespējas un problēmu risinājumi ES nosacījumos” ietvaros no
2005.g.
2.5. LZP pētniecības projekts 05.1590. “Komercdarbības formu
izvērtēšana daudzpusējo interešu un sinerăētikas kontekstos”
ietvaros no 2005.g.
2.6. Zemkopības ministrijas pasūtīts pētījums – kopprojekta 2906 05/S
228 Lauksaimniecības nodrošinājums ar kvalificētiem darbiniekiem
apakšprojekts S 10330 / 05 – 4 Izpētīt saimniecību struktūru,
izstrādāt tās attīstības prognozi līdz 2015.gadam un noskaidrot tajās
strādājošo patreizējo un perspektīvu skaitu pa kvalifikācijām – 2005.
g.
2.7. LLU projekta Nr. 06.13-xp20 “Doktora studiju procesa pilnveidošana
rezultatīvās efektivitātes paaugstināšanai agrārās un reăionālās
ekonomikas programmā” ietvaros – 2006. g.
1. LZP atzītos, starptautiski rediăējamos izdevumos – 25 publikācijas

Zinātniskās
publikācijas pēdējos
5 gados
Zinātniski
sabiedriskā darbība









Atzinības










LR Augstākās Padomes deputāts 1990. – 1993. gados
LRAP Ekonomikas komisijas vadītāja vietnieks, UzĦēmējdarbības
apakškomisijas vadītājs
LR Zinātnieku Savienības loceklis, tās Revīzijas komisijas loceklis
LR Augstskolu Profesoru asociācijas loceklis
LLU Zinātnes padomes loceklis
LLU EF Domes loceklis
LVAEI Zinātnes padomes loceklis
LR Triju zvaigžĦu ordeĦa komandieris – no 2000. gada
LR 1991. gada barikāžu dalībnieka PiemiĦas zīme – no 1996. gada
LR Ministru Kabineta Atzinības raksti – 1998.,2002. un 2007. gadā
LR Konkursa Sējējs dalībnieks 2005., 2003., 2002. gados
Valsts emeritētais zinātnieks, no 2003. gada
Valsts emeritētais profesors, no 2005. gada
Zemkopības ministrija, Ekonomikas ministrijas, Aizsardzības ministrijas
u.c. atzinības
LLU daudzas atzinības

Jelgava, 17.04.2007.
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Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds Baiba RIVŽA
Dzimšanas gads 1949.
Izglītība augstākā
Zinātniskie grādi (gads – grāds)
Ekonomikas zinātĦu kandidāte (1997.), Ekonomikas zinātĦu doktore (1999.), Dr. hab. oec.,
ekonomikas nozares reăionālās attīstības apakšnozare (1992.,diploma Nr.LLU-PR Nr.014).
Akadēmiskie amati un nosaukumi
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, profesore, Svētes iela 18, 29254469,
aip@latnet.lv
Darbs (sākot ar patreizējo)
Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja (1996-2006); Dekāne (1992-1996); Ekonomikas
katedras vadītāja 91990-1992); no 1976.g. – LLU mācībspēks
Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
 Baiba Rivza, Veronika Bikse, University of Latvia Promoting of Micro-credit Groups in
Latvia, Their Role in Starting Entrepreneurship in the Rural Areas Proceeding of the
International Scientific Conference 9 – 12 July, 2006 EAESP, Internationalizing
Entrepreneurship Education & Trainig Conference, San Paolo, Brazilia.
 B.Rivža, E.Konstantinova “Mentoring as a Tool of Knowledge Transfer in Promoting
Women’s Entrepreunership in Rural Areas of Latvia” Estonian Agricultural University,
Transactions of the Estonian Agricultural University. June 2005. 191. – 201. lpp.;
 B. Rivža and co autors “Accessing Knowledge Society: Patterns, Trends and Impacts of
Regional HEI in the Baltics” // “Enduring Values and New Chalenges in Higher
Education”, Preceeding of the 27th EIRA Forum, 28.-31. August, 2005. Riga Latvia;
 B.Rivza, P.Rivza, M.Kruzmetra Living countryside as Continuity from Cork to Salzburg:
Latvia’s case Proceedings Nr. 5 of international scientific conference „Economic science
for rural development”, Jelgava, 22. – 23. April, 2004., page 18;
 B.Rivza, V.Bratka Latvia’s Farms in EU’s Common Market: The Influence of CAP
reform. Humanities and Social Sciences. Nr.3 (43)/2004., “The Salzburg Conference and
Rural Development in Latvia” University of Latvia, 22 – 32 page, Latvia.
Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
 Latvijas Zinātnes padomes grants Nr.05.1899 „Mentoru kustības izveide Latvijas laukos
saskaĦā ar labas prakses pieredzi ZiemeĜvalstīs”
 INTERREG III B programmas projekts „FEM: Sieviešu uzĦēmējdarbības resursu centri
Baltijas valstīs”
 Projekts Nr.503604; Kontrakta Nr. Ar Eiropas komisiju SSPE CT 2005-2006. „Vides
līgumu un noteikumu ietekme uz Eiropas kopīgo lauksaimniecības politiku” MEACAP
programmā „Eiropas zinātnes telpas stiprināšana un attīstība ES 6.zinātnes tīmekĜa
ietvaros” (Latvijas koordinatore)
 Projekts Five „O” „Starptautisko Zonta un Soroptimistu klubu mentoringa programma
Latvijas lauku sievietēm” (proj.vadītāja) 2004-2007.
 ZM pasūtījums ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” (20052007).
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Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
1. LZP projekta Nr. 02.0018. „Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības
stratēăijas globalizācijas kontekstā” subprojekta Nr. 02.0018.11.1.
„Reăionālā
attīstība:
Zemgale” 2002.-2005. g.
2. Projekts NORDPLUS NEIGHBOUR „Mūžizglītības problēmas kvalitātes un atzīšanas
kontekstā” – zinātniskā vadītāja.2004.-2006;
3. Projekts Nr. 503604 „Vides līgumu un noteikumu ietekme uz Eiropas kopīgo lauksaimniecības
politiku” MEACAP programmā „Eiropas zinātnes telpas stiprināšana un attīstība Eiropas
Savienības 6. zinātnes tīmekĜa ietvaros.” Kontrakta Nr. ar Eiropas Komisiju SSPE CT – 2003 –
503604, Humbolta universitāte, Berlīne (Latvijas koordinatore) (2005.-2006.);
4. INTERREG III B programmas projekts „FEM: Sieviešu uzĦēmējdarbības resursu centri
Baltijas valstīs” – Latvijas puse zinātniskā vadītāja. 2004. – 2007 (50 tūkst. EURO gadā);
5. LM pasūtīts 2005 ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”
6. FEM (Sieviešu uzĦēmējdarbības atbalsta un mūžizglītības kopnākšanas vietu izveide Baltijas
un ZiemeĜvalstīs) INTERREG III B projekts 2004.-2006.g. (Latvijas koordinatore);
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību










LZP Ekonomikas un juridisko zinātĦu ekspertu komisija līdz 2006.gadam;
Eiropas Padomes Izglītības un zinātnes Komisijas locekle 1997-2004;
Eiropas Komisijas nominēta BoloĦas procesa sekmētāja (promoter) no 2005.gada;
ZiemeĜvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas ekonomikas nozares valdes
locekle no 2005.gada;
Eiropas Lauksaimniecības un meža zinātĦu asociācijas valdes locekle no 2004.gada;
Eiropas Komisijas 6.satvara 5.prioritātes „Pārtikas kvalitāte un drošība” padomniece
no 2004.gada;
Augstākās izglītības un zinātnes UNESCO foruma ZiemeĜamerikas un Eiropas
nodaĜa, eksperte no 2004.gada.
ZiemeĜvalstu L/s zinātniskās asociācijas ekonomikas nodaĜas valdes locekle.
LMZA prezidente;

Dalība zinātnisko žurnālu redkolēăijās:
 Latvijas ZinātĦu akadēmijas vēstis (no 2004.gada)
 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes Starptautisko
konferenču zinātniskie raksti (no 2004.gada)
 Lietuvas lauksaimniecības universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte,
Igaunijas lauksaimniecības universitāte apvienotie zinātniskie raksti (no 2005.gada).

137

Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds

Līga Mihejeva

Dzimšanas gads

1940

Izglītība

augstākā

Zinātniskie grādi

Dr.oec., 02.10.1992.

Akadēmiskie amati un profesore
Nosaukumi
Darbs

EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras vadītāja no 1994. gada

Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas

1. The development of new products – one factor in Ensuring Multifunctional Production.
//Humanities and Social Sciences Latvia”, Nr. 1 (30), 2001., Rīga, 53. – 61. lpp.
2. Ražošanas nodokĜu un konkurētspējas sakarības Latvijas zemnieku saimniecībās (kopā
ar I.Upīti) // Problems and solutions for Rural development: International Scientific
Conference reports (Proceedings), 2001. g. aprīlis, Jelgava, 277. – 283. lpp.
3. Graudu
ražošanas
tehnoloăiskās
modernizācijas
nozīme
konkurētspējas
paaugstināšanā.// Oportunities and solutions of Rural development at the beginning of
21 st Century: International scientific conference reports (proceedings), 2002. g. aprīlis,
Jelgava, 244.-249. lpp.
4. The ranking of Economical risks and Allocation of Dimensions // Economic science for
rural development: International scientific conference reports (proceedings), second
part, 2003. g. aprīlis, Jelgava, 228.-235. lpp.
5. Ilgtspējīga tūrisma attīstības vadības stratēăija Bauskas rajonā // Economic science for
rural development: International scientific conference reports (proceedings),second
part, 2003.g. aprīlis, Jelgava, 314.-321. lpp.
6. Pārtikas kartupeĜu audzēšanas ekonomiskie riski bioloăiskajās saimniecībās (kopā ar
G.Bimšteini, I.Turku) // Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti.- Nr. 11 (306),
2004., Jelgava, 9.-16. lpp.
7. Augu aizsardzības pasākumu ekonomiskais risks // Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Raksti.- Nr. 11(306), 2004, Jelgava, 16.-23. lpp.
8. Factors that influence the Demand for Meat and Products in the urban and rural areas
of Latvia (kopā ar A.AuziĦu un A.Zvirbuli-BērziĦu) // Humanities and Social sciences
Latvia.- 3 (43), 2004., 69.-81. lpp.
9. Lēmumu pieĦemšanas process nenoteiktības (riskantā) situācijā // Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Raksti. - Nr.15 (310), 2005., Jelgava, 17. – 22. lpp.
10. Fuel market in Latvia (kopā ar J.Vanagu) // proceedings of the International scientific
conference, Nr. 11, 2006.g. aprīlis, Jelgava, 170.-180. lpp.
Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
ESF projekts VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./ 0094/0067.
Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
LZP valsts nozīmes programmās Nr.02.0016.8.1. un 02.0018.11.1.
L.Mihejeva

27.03.2007.
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CURRICULUM VITAE
INGRĪDA
Vārds
JELGAVA
Dzimšanas vieta
1956.gada 5.septembris
Datums, mēnesis, gads

JAKUŠONOKA
Uzvārds
050956-10007
Personas kods
latviete
Tautība
neprecējusies
Ăimenes stāvoklis
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, profesore
Darba vieta un ieĦemamais amats

Darba vietas adrese:
Svētes iela 18 - 119
LV3001
TālruĦa Nr.
Fax:
E-mail:

Mājas adrese:
Iecavas iela 6, Jelgava
LV3002
TālruĦa Nr.

63024214
Ingrida.Jakusonoka@llu.lv

29480553

Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Studiju
laiks
1974.1978.

Maskavas Finansu institūts - aspirantūra

1984.1987.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
habilitācijas doktorantūra

1997.1999.

Specialitāte
Lauksaimniecības
grāmatvedība un
saimnieciskās
darbības analīze
Naudas apgrozība,
finanses un kredīts

Kvalifikācija
Ekonomistsgrāmatvedis

Ekonomisko
zinātĦu
kandidāts

Ekonomikas nozare

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
Maskavas Finansu institūta
Padome un PSRS MP AAK
LLU habilitācijas un promocijas
padome H-4, lēmums Nr. 15-48
par nostrifikāciju
LLU Ekonomikas nozares
Agrārās ekonomikas un
uzĦēmējdarbības ekonomikas
apakšnozaru paplašinātās
habilitācijas un promocijas
padomes 18.06.98 lēmums nr.5.

Gads
1988.g.
27.apr.

Specialitāte
Naudas apgrozība,
finanses un kredīts

1993.g.
19.februārī
1998.g.
18.jūnijā

Ekonomikas nozares
finansu
grāmatvedības
apakšnozare

Zinātniskais
grāds
Ekonomisko
zinātĦu
kandidāts
Ekonomikas
zinātĦu
doktors
Asociētā
profesore

Diploma Nr.
ЭК
Nr. 025636
G-D
Nr. 000224
LLU-APR
Nr. 011
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LLU Ekonomikas un vadības
zinātnes nozares profesoru
padomes sēdes lēmums nr.2-4
21.09.2001.

2001.g.
21.septembrī

Ekonomikas un
vadības zinātnes
nozares Finanšu un
kredīta apakšnozare

profesore

LLU-PR
Nr.047

Darba pieredze
Vec.labor. Ekonomikas katedrā, LLA, 1979.g.
Asistente Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLA, 1980.
Lektore Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLA, 1983.
Docente Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLU, 1992.g.
LLU Lietu pārvaldniece ar prorektora tiesībām, 1992.-1995.
Asociētā profesore ekonomikas nozares finanšu grāmatvedības
apakšnozarē , ievēlēta 1998.-2001.
Valsts profesore ekonomikas un vadības zinātĦu nozares finanšu un
2001.g.

kredīta apakšnozarē, ievēlēta

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti,
maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana
Līdzdalība starptautisko un Latvijas zinātnisko projektu izpildē:
1. LLU grantu projekts nr. 05.1900. Nozare: ekonomika, tautsaimniecība. Projekta nosaukums:
Latvijas nodokĜu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai. Izpildes termiĦš: 2005.-2008. – (izpildītāja 2006.-2007.)
2. Līdzdalība sadarbības projekta nr. 02-0016 “Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” subprojekta
“Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana” izpildē (2002.-2007.).
3. Mazo uzĦēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos. – projekta vadītāja
(Projekts iesniegts IZM konkursam 2007.g.februārī)
4. LZP Valsts nozīmes pētniecības programma : Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības
optimizācija - apakšprogramma : Finansu resursu piesaiste, vadīšana un kredītpolitika, (1998.g.)
5. Granta tēma NR. 96.0144 “ Latvijas finansu tirgus infrastruktūras sistēma un tā attīstības
virzieni un iespējas ” (1998.g.)
6. Granta tēma NR. 90-239 "Uzskaites un kontroles organizācija un metodoloăija zemnieku un
nomas saimniecībās" ( 1991.-1993.g.)
7. LLU Grāmatvedības un finansu katedras zinātnisko pētījumu virziena - Finanses un kredīts
koordinatore ( 1995.- 2002.)
8. Zinātniskā darba tēma LLU 1997.-2001.g. “Reăionālās attīstības finansu resursu mobilizācijas
virzieni un metodes”
Tiek vadīti 10 ekonomikas zinātĦu doktorantu darbi ( 2003.g.-2007.g.)
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
•

•
•

ZiĦojums „Lauku attīstības projektu finansēšanas stratēăija un riski” // Zinātniskie pētījumi un
augstākā izglītība grāmatvedības uzskaitē un finansēs: problēmas un perspektīvas: Starptautiska
zinātniska konference Lietuvas Lauksaimniecības universitātē 2006.g. 15.-16.12.
Finanšu risku veidošanās lauksaimniecībā
- starptautiskā zinātniskā konference
„Ekonomikas zinātne lauku attīstībai.”2005.g.27.-28.aprīlī Jelgavā.
Finansu risku analīzes problēmas un iespējas lauksaimniecības uzĦēmumos//“Economic Science
for Rural Development”

Igaunijas , Latvijas, Lietuvas, Varšavas (Polija) un Šcecinas (Polija) valstu
Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un LLMZA starptautiskā zinātniskā
konference , 2003.gada 9.-10. aprīlī, Jelgavā. ;
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Lekciju kursi
•
•
•
•

“UzĦēmējdarbības finanses II ” – LLU EF pilna laika un nepilna laika maăistru studiju
programmā Ekonomika” - 3,0 KP
“Vērtspapīru tirgus” - LLU EF pilna laika bakalaura studiju programmā Ekonomika” – 2,0
KP;
“Finanšu investīciju vadība ” – LLU EF pilna laika un nepilna laika maăistru studiju
programmā Ekonomika” 2,0 KP;
“Starptautiskās finanses” – LLU EF pilna laika maăistru studiju programmā Ekonomika” 3,0
KP.

Publikāciju skaits - : zinātniskās publikācijas 26, monogrāfijas nodaĜa – 1, mācību līdzeklis –
1, metodiskie materiāli u.c.
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
•

•

•
•

•
•

Strategy and risks of financing rural development projects/ The Paper of Internacional Scientific
conference „Science and Studies of Accounting and Finances: Problems and Perspectives „ Nr.1
(5), Akademija, 2006.- 60.-67.p.;
Financing and Control of Rural Development Projects/ Scientific Publications 2006: Scientific
Articles Vol.2. „Economy & Business”(ISBN 978-954-9368-21-5) .- Science Invest LTD – branch
Bourgas, Bulgaria [www.eJournalNet.com].- 586.-598.p.
ES struktūrfondu piesaiste un riska vadība lauku attīstības projektos.- LLU Raksti Nr.15. (310),
2005.- Jelgava.-99-106.lpp.
Finanšu risku veidošanās lauksaimniecībā Reăionālā attīstība Eiropas Savienības valstīs un to
konkurētspējas
paaugstināšana.- „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai.”- nr.9 2005.89.-101. lpp.
Krājaizdevu sabiedrības – risks un iespējas lauku uzĦēmējiem/ LLU Raksti, nr.11. (306), 2004.LLU Jelgava, 54.-63.lpp.
Finanšu un kredītu riski/ 8.5.nodaĜa monogrāfijā „Riski lauksaimniecībā un privātajā
mežsaimniecībā”, LLU, RTU.- 2005.- Jelgava --461.-516.lpp.

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā)
•

•

•

“Internationale Hochschulkooperation: Aktuelle probleme des Hochschulwesens in Deutschland
und Osterreich; Stand der Umsetzung der Deklaration von Bologna; Moglichkeiten der
Kooperation zwischen deutschen, osterreichischen un lettischen Universitaten” : Zertifikat
VATTER Consulting GmbH, .Dresden, 02.April – 07.April 2006
“Internationale Hochschulkooperation: Aktuelle probleme des Hochschulwesens in Deutschland;
Umsetzung der Deklaration von Bologna; Vergleichbarkeit von Hochschulabschlussen” :
Zertifikat VATTER Consulting GmbH, Schirgiswslde , 02.April – 08.April 2005
Biznesa novērtēšanas prakse un kompānijas vērtības vadība”” 16 h kursi, Maskavas Finansu
akadēmijas Profesionālās vērtēšanas institūta sertifikāts nr.2699-K, 2004.g.4.decembris.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
•
•

•

LLU Promocijas padomes locekle agrārās ekonomikas un reăionālās ekonomikas apakšnozarēs
(no 2005.g.);
Igaunijas , Latvijas, Lietuvas, Varšavas (Polija) un Šcecinas (Polija) valstu Lauksaimniecības
augstskolu Ekonomikas fakultāšu un LLMZA starptautiskās zinātniskās konferences “Economic
Science for Rural Development- 2005” redakcijas komisijas vadītāja, 2005.gada 27.-28. aprīlī,
Jelgavā.
Starptautiskās zinātniskās konferences “Economic Science for Rural Development’ 2005”
orkomitejas locekle 2005. gada 27.-28. aprīlī.
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•
•
•
•
•
•
•
•

SAPARD programmas starpnovērtēšanas prasību izstrādes vadības grupas locekle ( ZM rīkojums
nr.394, 18.12.2001)
LLU Ekonomikas un vadības zinātĦu nozares profesoru padomes locekle.-(LLU Senāta 8.05.2002.
lēmums nr.4-99)
LLU Senāta locekle 1992.- 2007.g.
LLU EF Grāmatvedības un finansu katedras vadītāja ( no 1999.g.)
LLMZA jauno zinātnieku darbu konkursa ekspertu komisijas locekle (LLMZA prezidentes
rīkojums 27.04.2002.).
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja maăistratūras un
bakalaura studiju finansu un kredīta speciālizācijā (no 2001.g.)
Biznesa augstskolas “Turība”
Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja
UzĦēmējdarbības vadības fakultātē (1999-2006.g.)
Latvijās Augstskolu Profesoru asociācijas locekle (no 2000.g.)

Goda nosaukumi, apbalvojumi
Patentu, autora apliecību, licenču skaits Patenti, izgudrojumi, reăistrētas jaunas augu un dzīvnieku šėirnes, līnijas
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda

X

X

Krievu valoda

X

X
X

Vācu valoda
AngĜu valoda

X

Runātprasme
teicami, labi, vidēji
X
X

X

X

X

X

_______ valoda

28.03.2007
(Datums)

(Paraksts)
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Zinātniskā vadītāja CV
1. Vārds, uzvārds
Voldemārs Strīėis
2. Dzimšanas gads
24.02.1936.
3. Izglītība
Klaipēdas un Kazdangas lauksaimniecības tehnikumi,
1952.-1956. gadi, agronomija, jaunākais agronoms;
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1956.-1961. gadi agronomija, diplomēts agronoms
4. Zinātniskie grādi (gads – grāds)
Lauksaimniecības ekonomika, ekonomikas zinātĦu kandidāts, 1967.g.
Lauksaimniecība, lauksaimniecības zinātĦu doktors, 1992.g.,
Latvijas ZinātĦu akadēmijas goda doktors, 1996.g.
5. Akadēmiskie amati un nosaukumi
5.1. Lauksaimniecības ekonomikas katedra, profesora nosaukuma diploms, 1991.g.
5.2. LLU profesora emeritus goda nosaukums, 2004. g.
5.3. Lietuvas Lauksaimniecības universitātes goda doktors,
2003.g.
5.4. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis, 1992. g.
5.5. Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un meža akadēmijas ārzemju loceklis, 1996. g.
5.6. Krievijas Lauksaimniecības zinātĦu akadēmijas ārzemju loceklis, 1997. g.
6. Darbs (sākot ar patreizējo)
LLU Ekonomikas katedras profesors no 1991. g;LLU Ekonomikas katedras vadītājs 1987.1989. g. un no 2005.g.;
LLU rektors 1992.-2001.g.;
LLU mācību prorektors 1987.-1990. g.;
LLU EF dekāns 1968.-1987. g.;
LLU pētnieks, zinātniskās laboratorijas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents 1963. - 1990. g.
Talsu rajona galvenais agronoms, agronoms organizators
1961.-1963. g.
7. Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1. V. Strīėis, M. Pelše, J. Leikučs. Social Capital in Farms of Zemgale / Proccedings
„Economic Science for Rural Development” University of Agriculture: Latvia, Lithuania,
Warsaw, Szecin, Austria, USA, 12 / 2007.
2. V. Strīėis, M. Pelše, J. Leikučs. Social Capital in Farms of Latvia / Proccedings „Influence
of EU Support on Structural changes in Agricultural and Food Sector” Internacional
Research papers / Vilnius, 2007.
3. Strīėis V., Pelše M., Leikučs J. Role of Social Capital in Rural Enterpreneurship /
Internacional scientific journal „Economics and Rural Development” / Kaunas, 2005.
4. Strīėis V., Pelše M., Leikučs J. Researching Social Capital to Promote Successful
Entrepreneurship in Rural Areas / University of Latvia Journal „Humanities and Social
Sciences”, 3 (43) / Rīga, 2004.
5. K. Špoăis, Ž. Zaharova, V. Strīėis. Foreign Investors in Zemgale / Proccedings „Economic
Science for Rural Development”. University of Agriculture: Latvia, Lithuania, Estonia,
Warsaw, Szcecin / 2003.
6. V. Strīėis, K. Špoăis. Foreign Investments and their Influence on Multifunctional Rural
Development in Latvia / Proccedings of the Latvia University of Agriculture, Nr. 6 (301) /
2002.
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7. V. Strīėis, K. Špoăis. Lauksaimniecības restrukturizācijas procesi un problēmas /
Proccedings „Opportunities and Solutionsof Rural Development at the Beginning of 21st
Century” / 2002.
8. V. Strīėis. Latvijas lauki: problēmas, risinājumi / Proccedings „Rural Development Within
the Process of Integration into the European Union University of Agriculture: Latvia,
Lithuania, Estonia, Szcecin” / 2002.
8. Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
1. IZM projekta Nr. 06.2-xi9. „Sociālais kapitāls lauku attīstībai” zin. vad. 2006. g.
2. LZP projekta Nr. 05. 1585. „Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana
lauku reăionu attīstības līmeĦu izlīdzināšanai” zin. vad. no 2005.g.
3. LZP projekta Nr. 02.0018. „Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības
stratēăijas globalizācijas kontekstā” subprojekta Nr.
02.0018.11.1.
„Reăionālā
attīstība: Zemgale” vadītājs 2002.-2005. g.
4. Norvēăijas un Latvijas programmas „Sabiedrība,pārtika un lauksaimniecība” padomes
priekšsēdētāja vietnieks1996.-2003.
g.
5. LZP programmas „Lauksaimniecības zinātniskie pamati Latvijā” vadītājs 1997.-2001.g.
9. Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
1. LZP projekta Nr. 05. 1585. „Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana
lauku reăionu attīstības līmeĦu izlīdzināšanai” zin. vad. un pētnieks no 2005.g.
2. IZM projekta Nr. 06.2.-xi9 „Sociālais kapitāls lauku attīstībai” zin. vad. un izpildītājs,
2006. g.
3. LZP projekta Nr. 02.0018. „Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības
stratēăijas globalizācijas kontekstā” subprojekta Nr.
02.0018.11.1.
„Reăionālā
attīstība: Zemgale” pētnieks 2002.-2005. g.
4. ZM projekts „Augstākās izglītības speciālistu perspektīvā vajadzība”, pētnieks, 2005. g.
5. Norvēăijas un Latvijas programmas „Sabiedrība,pārtika un lauksaimniecība” padomes
priekšsēdētāja vietnieks1996.-2003.
g.
10. PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
1. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas Agrārās ekonomikas zinātĦu
nodaĜas vadītājs no 1995. g.;
2. LLMZA prezidents 1992.-1999. g.
3. Promocijas (disertācijas) darbu vadīšana: A.Rubanovskis, 1991.gadā aizstāvēts; M.Pelše no
2003., E.Igaune, Dz. Rabkēviča no 2005.g. un J.Lange no 2006.g.
4. Maăistra studiju programmas „Agrārā ekonomika un mārketings” vadītājs 2001. - 2004. g.
5. Sagatavoti mācību līdzekĜi, palīglīdzekĜi:
1. Ekonomikas augstākā izglītība - laukiem (galv.redaktors), - LLU
EF, 2003.
2. Zeme: mana, tava, mūsu... )sastādītājs, galv. redaktors) R., VZD, 2002.
3. Lauksaimniecības ekonomikas praktikums (redakcijā). R.,
Zvaigzne, 1989.
6. Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāts, Lauksaimniecības un mežsaimniecības
komisijas priekšsēdētājs 1990.-1992.g.
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Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds Jānis KAKTIĥŠ
Dzimšanas gads 1936.
Izglītība augstākā
Zinātniskie grādi (gads – grāds)
Ekonomikas zinātĦu kandidāts (1975)
Ekonomikas zinātĦu doktors (1992).
Akadēmiskie amati un nosaukumi
Asociētais profesors (emeritus) (2005)
Darbs (sākot ar patreizējo)
LLU Ekonomikas fakultātes, ekonomikas katedras asociētais profesors
Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1) V.Buăina, J.KaktiĦš. The Latgale region and its complex agricultural development /
Scientific papers of Agricultural University of Cracow: „Regional structural transformation
of agriculture and rural areas with regard to Poland’s integration with the EU”, Cracow,
dec. 2000., p 127-141.
2) J.KaktiĦš,I.Arhipova. Riska vadīšanas teorētiskie pamati. LLU Raksti Nr. 6 (301)-Jelgava,2002., 52-63 lpp.
3) J.KaktiĦš, I.Arhipova. Riska vadīšanas process lauksaimniecības mežos. Economic Science
for Rural Development, second part, Reports (Proceedings). ISBN 9984-596-59-1,
Jelgava, -2003; , - 269-275 lpp.
4) J.KaktiĦš (2004). Lauksaimnieku meža resursi un to izmantošana Zemgales reăionā.
Proceedings of the International scientific conference Economic science for rural
development Nr.6, ISBN 9984-576-221-7. Jelgava, 136.-146. lpp.
5) J.KaktiĦš, I.Arhipova. Riski privātajā mežsaimniecībā: zudumi un vadīšanas iespējas /
Monogrāfija: Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā, LLU; RTU, 2005, 517.614.lpp.
6) J.KaktiĦš, I.Arhipova (2005). Lauksaimnieku mežaudžu paplašināšanas un attīstības risku
negatīvo seku noteikšana, LLU: Raksti Nr. 15 (310), 30.-39.lpp.
7) J.KaktiĦš, I.Arhipova (2005). Lauksaimnieku mežu atjaunošanas riski un to vadīšana, LLU
Raksti Nr. 15 (310), Jelgava, 22 – 29 lpp.
Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
1. J.KaktiĦš, I.Arhipova. LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un
riska vadība Latvijas lauksaimniecībā”: subprojekts 02.0016.1.8. „Riska ekonomisko
draudu izpēte un seku novērtēšana privātajā mežsaimniecībā”, 2003-2005 (zin.vad.
Dr.h.lauks., LZA koresp.loc. K.Špoăis).
2. J.KaktiĦš. Līguma ar Zemgales reăiona attīstības aăentūru (01.07.2003) „Lauksaimniecības
mežu resursi un iespēju izpēte Zemgales reăionā”, 2003.
3. J.KaktiĦš. Projekts S 10330/05-4,2005: „Lauksaimniecības nodrošinājums ar kvalificētiem
darbiniekiem”, (zin.vad. Dr.h.lauks., LZA koresp.loc. K.Špoăis).
4. J.KaktiĦš, L.Švānberga. Starpnozaru pētījumu projekts: „Augu veselības risku un krīžu
vadības sistēma”. Tēma: „Informācijas apmaiĦas sistēma pašvaldībās par ăenētiski
modificēto (ĂM) kultūraugu audzēšanas iespējamību. (Zin.vad. Dr.h. lauks., LLMZA loc.
I.Turka).
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5. J.KaktiĦš, I.Arhipova, T.Blija. Starpnozaru pētījumu projekts: ”Latvijas lauksaimniecības
risku un krīžu vadības sistēmas”. Tēma:”Risku un krīžu vadīšanas sistēmu tehnoloăiju
attīstība lauksaimnieku mežsaimniecībā” (Zin.vad. Dr.h.lauks., LZA koresp.loc. K.Špoăis).
6. J.KaktiĦš. LZP grants: „Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākĜos.”
Tēma: „Kooperācija ārvalstīs un pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā” (Zin.vad.
Dr.oec., LLMZA loc. V.Buăina).
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
Zemgales plānošanas reăiona Attīstības stratēăijas 2003-2010 konsultants.
J.KaktiĦš, L.Zemzāle Kokrūpniecības asociācijas projekts: ”Lapu koku produktu un tehnoloăiju
ekonomiskais novērtējums”. Tēma: „Pētījums par koksnes izejvielas bāzes cenas dinamiku laikā un
telpā” (zin.vad. Dr.silv., A.Grīnfelds).

Asoc.profesors, Dr.oec.

J.KaktiĦš

29.03.2007.
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Zinātniskā vadītāja (CV)

Anastasija
Vārds
PreiĜu raj. Staru c.
Dzimšanas vieta
04.04.1952.
Datums, mēnesis, gads

VilciĦa
Uzvārds
040452 - 10027
Personas kods
latviete
Tautība

LLU Ekonomikas fak. Ekonomikas kat. prof.
Darba vieta un ieĦemamais amats

Darba vietas adrese:
Svētes iela 18
Jelgava
LV - 3001
TālruĦa
Nr.
Fax:
E-mail:

3084991
3084987
anastasija.vilcina@llu.lv

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

LVU aspirantūra

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1971. –
1976.

filozofija

filoz. un sab.
māc. pasn.,
sociologs

1977. –
1982.

politekonomija

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
LU habilitācijas un
promocijas padome

Gads

Specialitāte

Zinātniskais
grāds

Diploma Nr.

1992

tautsaimniecības
ekonomika

Dr.oec.

C–D
Nr.000410

Darba pieredze
No 1976. un patlaban darbs LLU : no 2001.g. – Ekonomikas katedras profesore, no 1998.g. –
asoc. prof., no 1989.g. – doc., no 1984.g. - vec.pasn., no 1977.g. - asistente
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

 Inflācija – viens no svarīgākajiem tautsaimniecības riskiem/ Economic Science for
Rural Development: Internacional Scientific Conference, Jelgava, 2003. – 302. –
307.lpp
 The Role of Planning in Land Use Policy (co-author D. Dambīte). Proceedings of the
International scientific conference//Economic science for rural Development – Nr. 6:
Jelgava, 2004, 33. – 40. lpp
 Nekvalitatīvas pārtikas radīto risku ekonomisko zaudējumu izvērtējums mikro - un
makrolīmenī. Lauku attīstības iespējas paplašinātāEiropā//Ekonomikas zinātne lauku
attīstībai: Starp. zin. konf. raksti – Nr.5: 2004, 138. – 146.lpp.
 Nekvalitatīvas pārtikas radītais slimības risks un tā negatīvās ietekmes virzieni uz
iedzīvotāju dzīves kvalitāti (līdzautore D. KārkliĦa). Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Raksti. Nr. 15 (310), ISSN 1407 – 4427, Jelgava: 2005, 64. – 72. lpp
 The factors of land use changes and its influence on the changes of unused agricultural
land in Latvia (co-author D. Dambīte). Proceedings of the International scientific
conference//Economic science for rural Development. Rural development in the
expanded Europe at the beginning of the 21st century: Jelgava, 2005, p. 85 – 92
 Inovācijas meža nozarē Zemgales plānošanas reăionā (līdzautori I.Vaite, A.VedĜa).
Proceedings of the International Scientific conference//Economic science for rural
development: Agriculture Regional development. Nr.10: 2006, Jelgava, 183. - 194.
lpp

Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana
IZM zinātniski pētnieciskā projekta Nr. 06.15-xp22 „Maizes tirgus Latvijā” vadītāja (2006. gads)
Dalība zinātniskos projektos
LZP grantu pētniecības projekts „Potenciālo iespēju izmantošanas virzieni un risinājumi
lauksaimniecības kvotēšanas, regulēšanas liberalizācijas un globalizācijas apstākĜos”, Nr. 01.0013.1
(2001.g.-2004.g.)
LZP grantu pētniecības projekts „Risku vadīšana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā”, Nr. 02.0016
(2002.g.-2006.g.)
LZP grantu pētniecības projekts „Primārās un sekundārās sfēras risku un krīžu ekonomisko draudu
izpēte un to seku novērtēšana”, nr. 06.0040 (no 2006.g.)
LR ZM zinātniski pētnieciskais projekta „Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēăija”
apakšnodaĜa „Pārtikas produktu ražošanas attīstības stratēăija”, nr. 220606/S310 (2006.g.)
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību

LLMZA Ekonomikas zinātĦu nodaĜas Īstenā locekle (no 2002.g.)
LLU Ekonomikas nozares un Vadībzinātnes nozares profesoru padomes locekle (no 2002.g)
LU Ekonomikas un vadības zinātĦu nozaru Profesoru Padomes locekle (no 2005.g.)
LU Ekonomikas un vadības fakultātes TI maăistra darbu aizstāvēšanas komisijas
priekšsēdētāja
(no 2001.g.)
LLU EF Ekonomikas maăistra studiju programmas vadītāja (no 1992.g.).
LLU EF maăistrantūras vadītāja (no 1992.g.)
LLU EF maăistra studiju Mācību metodiskās komisijas priekšsēdētāja (no 2006.g.)
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LLU EF Domes locekle (no 1997.g.)
LLU Konventa locekle (no 1998.g.).
LLU EF organizēto starptautisko zinātnisko konferenču rakstu recenzente, orgkomitejas un
redkolēăijas locekle
LU EVF starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas un redkolēăijas locekle

29.03.2007.
(Datums)

(Paraksts)
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Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds Veronika Buăina
Dzimšanas gads 1952.
Izglītība augstākā
Zinātniskie grādi (gads – grāds)
Ekonomikas zinātĦu kandidāte (1984)
Ekonomikas zinātĦu doktore (1993)
Akadēmiskie amati un nosaukumi
Profesore (2001)
Darbs (sākot ar patreizējo)
LLU Ekonomikas fakultātes, Ekonomikas katedras profesore
Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1. Buăina V. Sociāli ekonomiskie riski atkritumu apsaimniekošanā Latvijā. Konkurētspēju
paaugstināšanas iespējas // Ekonomikas zinātne lauku attīstībai – Nr.7: Starptautiskās
zinātniskās konferences raksti. Jelgava: 2004, LLU, 131.-143. lpp.
2. Buăina V. Eiropas Savienības tiešie maksājumi Latvijas lauksaimniekiem // Ekonomikas
zinātne lauku attīstībai - 2005. - Nr.8, Starptautiskā zinātniskā konference. - Jelgava: LLU,
2005. - 72.-84.lpp. Līdzautors KrūmiĦš Ă.
3. Buăina V. Kanalizācijas riski, to samazināšanas iespējas un nepieciešamās investīcijas
infrastruktūrai Ventas upju baseina apgabalā // Ekonomikas zinātne lauku attīstībai - 2005.,
Nr. 9, Starptautiskā zinātniskā konference. - Jelgava: LLU, 2005. - 31. - 41.lpp. Līdzautors
Pētersons J.
4. Buăina V. Dzeramā ūdens kvalitātes riski, to samazināšanas iespējas un nepieciešamās
investīcijas Ventas upju baseina apgabalā // Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Raksti. - Nr. 15 (310) (2005). - Jelgava - 87.-98.lpp. Līdzautors Pētersons J.
5. Buăina V. Lauku saimniecību attīstības iespējas Latvijā nacionālā atbalsta apstākĜos
//Economic Science for Ruralk Development – 2006. – Nr.11: Proceedings of the
International Scientific conference. – Jelgava, 2006. – 67.-86.lpp.
Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
1. ZM pētījuma projekts „Lauksaimniecības kooperatīvu ekonomiskās efektivitātes analīze,
salīdzinot to ar tradicionālā saimniekošanas metodēm zemnieku saimniecībās vai
statūtsabiedrībās (2002).
2. LZP grants „Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākĜos” (2007).
Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
LZP sadarbības projekta ”Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā”
apakšprojekta
„Negatīvo risku faktoru ekonomisko draudu apzināšana un izpildītāja
2002.-2005. g.”
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
Profesore
30.03.2007.

V.Buăina

150

LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)
IRINA
PILVERE
Vārds
Uzvārds
Auce, Latvija
1956.
Dzimšanas vieta
Dzimšanas gads
LLU Ekonomikas fakultāte, dekāne, asoc.profesore
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
Svētes iela 18, Jelgava, LV3001
TālruĦa
3023739, 29217851
Nr.
Fakss:
3084987
E-pasts:
Irina.Pilvere@llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas,
maăistrantūra, (aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts
Pamatstudijas –
LLA, Latvija

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1974.1979.

Lauksaimniecības
ekonomika un organizācija

1992.

UzĦēmējdarbības ekonomika

Lauksaimniecības
ekonomists
organizators

Maăistrantūra –
LLU, Latvija

Ekonomikas
zinātĦu maăistra
grāds

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
Agrārā un reăionālā ekonomika,
LLU, Latvija

Gads

Specialitāte

2001

Agrārā ekonomika

Zinātniskais
grāds
Ekonomikas
doktore

Diploma
Nr.
000409

Darba pieredze
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods

D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods

Latvijas lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava
1) Dekāne EF (no 01.09.2006.-pašreiz);
2)Asociēta profesore EF Ekonomikas katedrā (no01.04.2006.- pašreiz);
3) Asociēta profesore LF Agrobiotehnoloăijas institūtā ( amatu
savienošanas kārtībā no 01.09.2005.-31.03.2006. );
4) Asociēta profesore LF (amatu savienošanas kārtībā no 01.01.2004.31.08.2005).
Nodarbinātības valsts aăentūra
Valdemāra 38, Rīga, LV-1010
Direktora padomniece
11.01.2007.- pašreiz (amatu savienošanas kārtībā)
Firma „Ziedi JP” SIA
Ziedi, Auru pagasts, Dobeles rajons
Finanšu centra direktore
12.01.2006.- pašreiz (amatu savienošanas kārtībā)
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D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga
Direktore
01.01.2000. -11.01.2006.
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga
Valsts sekretāra vietniece
10.12.1996. – 31.12.1999.
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga
Departamenta direktore
03.09.1993. –09.12.1996.
SIA “Saime”
ZaĜā iela 18, Dobele
Grāmatvede
04.01.1993. – 01.09.1993.
Latvijas Zemniecības fonds
ZaĜā iela 18, Dobele
Novada biroja vadītāja vietniece
04.01.1991. – 31.12.1992.
ARA “Dobele”
Brīvības iela 15, Dobele
Galvenā ekonomiste
01.09.1988. – 03.01.1991.

D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods
D.v.nosaukums
Adrese
IeĦemamais amats
Periods

Dobeles RARA (raj. Agrorūpnieciskā apvienība)
Brīvības iela 15, Dobele
Galvenā darba un darba algas ekonomiste
01.03.1986. – 31.08.1988.
Dobeles rajona kolhozs “Tērvete”
Bites ciems, Dobeles rajons
Priekšsēdētāja vietniece
01.10.1984. – 28.02.1986.
Dobeles rajona kolhozs “Tērvete”
Bites ciems, Dobeles rajons
Galvenā ekonomiste
15.05.1979. – 30.09.1984.

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana:
1.Zinātniskās darbības virzieni – ES kopējā lauksaimniecības politika un tās atbalsta instrumenti,
lauksaimniecības ekonomika, finanses, investīcijas u.c.
2.Maăistrantu un doktorantu vadīšana:
• Zane OzoliĦa „Zivsaimniecības atbalsta pasākumu ietekme Latvijas reăionos”
(maăistrante).
• Ina Jēkabsone „Cilvēkresursu sociāli ekonomiskās attīstības ietekme Latvijas reăionos”
(doktorante).
3.Projekti un granti (pēdējo trīs gadu laikā):
3.1.Starptautiskie:
• PHARE projekts 2003/004-979-03-01 “Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas
sistēmas izveide” -2005.gads.
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• TWINNING projekts LV/2005-IB/AF/01 “Adjustment to the requirement of the
Common Agricultural Policy reform and improvement of quality of underlying statistics 2005.gads.
• TWINNING projekts – LV/2001/IB-AG-01 “Development of the Management
Mechanisms of the Latvian Agriculture in Line with the EU Common Agricultural
Policy” 2004.gads.
3.2. Latvijas:
• Dalība projektā 220606/S 310 - Zemkopības ministrija (LAD) „Latvijas lauksaimniecības
nozares un lauksaimniecības zinātnes attīstības stratēăija” 2006-2007.gads.
• Projekta 260706/C-199 vadība- Zemkopības ministrija „Latvijas lauku attīstības programmas
projekta 2007.-2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums” 2006.-2007.gads.
• Projekta vadība - 5.5.-9.1/15001/06/148 AS Latvijas valsts meži. „Lauksaimniecības zemes
izmantošanas efektivitātes un iespēju novērtējums” – 2006.-2007.gads.
• Projekta 071206/S648 vadība Zemkopības ministrija (LAD) „Procedūru izstrāde Eiropas
Zivsaimniecības fonda vadošās iestādes funkciju nodrošināšanai” – 2006.-2007.gads.
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Pilvere I. SAPARD pieredze: ES finanšu resursi Latvijas laukiem. Starptautiskās
zinātniskās konferences “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2004” noslēguma plenārsēdē
2004.gada 23.aprīlī Jelgavā, LLU.
2. Pilvere I. SAPARD programmas pieredze struktūrfondu izmantošanā Latvijā. 6.
starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Projektu vadīšanas loma konkurētspējīgas
sabiedrības attīstībā” 2004.gada 20.-21.februārī, Rīgā, Latvijas Universitātē.
3. Pilvere I. “ES finanšu resursi Latvijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai, mežsaimniecībai
un zivsaimniecībai” Pasaules Bankas organizētajā starptautiskajā konferencē “Eiropas
Savienības lauku attīstības un strukturālās politikas efektīvas īstenošanas izaicinājumi”
2004.gada 20.-21.maijā, Rīgā.
4. Pilvere I. „Latvijas pieredze ES finansējuma administrēšanā”, Latvijas un Zviedrijas
Maksājumu aăentūru darbinieku konference Latvijā, 2004.gada 15.-16.oktobris
5. Pilvere I. “Finanšu resursu piesaistes iespējas laukiem”, LLMZA agrārās ekonomikas
zinātĦu nodaĜas sēdē 2004.gada 10.maijā, Rīgā.
6. Pilvere I. “ SAPARD programmas gaita Latvijā”, SAPARD programmas Uzraudzības
komitejā 2004.gada 2.jūnijā, Aizkraukles rajonā.
7. Pilvere I. “ES finanšu resursi Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības attīstībai”, LLMZA 21.kopsapulcē 2004.gada 4.jūnijā, Jelgavā.
8. Pilvere I. “Lauku atbalsta dienesta programmas”, LR Ekonomikas ministrijas organizētajā
Latvijas uzĦēmēju konferencē “Valsts atbalsts uzĦēmējdarbībai”, Rīga, 2004.gada
4.novembris.
9. Pilvere I. „Tiešo maksājumu administrēšanas pieredze: problēmas un risinājumi”, ZM
rīkotajā reăionālajā konferencē “Latvijas lauki Eiropā” Saulainē 09.07.2004.
10. Pilvere I. „Tiešo maksājumu administrēšanas pieredze: problēmas un risinājumi”, ZM
rīkotajā reăionālajā konferencē “Latvijas lauki Eiropā” Jaungulbenē 30.07.2004.
11. Pilvere I. „Tiešo maksājumu administrēšanas pieredze: problēmas un risinājumi”, ZM
rīkotajā reăionālajā konferencē “Latvijas lauki Eiropā” 16.07.2004. Skrundā.
12. Pilvere I. „Tiešo maksājumu administrēšanas pieredze: problēmas un risinājumi”,ZM
rīkotajā reăionālajā konferencē “Latvijas lauki Eiropā” 06.08.2004. Malnavā.
13. Pilvere I. “Expierence and Provisional Impact of Direct Support Payments in Latvia”
starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai – 2005” Lauku
attīstība paplašinātajā Eiropā XXI gs.sākumā, Jelgava, LLU, 2005.gada 26.aprīlis.
14. Pilvere I. „ES tiešo maksājumu finansiālo atbalstu pieredze”, Zemkopības ministrijas,
Pasaules Bankas un VAEI organizētas starptautiskā konference “Lauku attīstības politikas
ieviešana un ietekme ES jaunajās dalībvalstīs. Pirmā pieredze ” Rīga, 2005.gada 18.19.maijs.
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15. Pilvere I. ”ES un valsts atbalsta maksājumi”, ZM rīkotajā reăionālajā konferencē Talsos,
2005.gada 01.jūlijs.
16. Pilvere I. ”ES un valsts atbalsta maksājumi”, ZM rīkotajā reăionālajā konferencē PriekuĜos,
2005. gada 29.jūlijs.
17. Pilvere I. „Lauku attīstības plāna pasākumu ieviešanas gaita Latvijā”, LAP Uzraudzības
komiteja, 2005.gada 09.februāris.
18. Pilvere I. „Lauksaimniecības politika pasaulē, ES un Latvijā”, Zemgales forums
13.05.2006. Jelgava.
19. Pilvere I.„Zemes izmantošanas iespējas ”, ZM rīkots seminārs „Latvijas lauku un
lauksaimniecības modelis pirms un pēc 2013.gada” Sigulda, 2006. 20.jūlijs.
20. Pilvere I. “Atbalsts un tā ietekme Latvijas lauksaimniecība attīstībā”, starptautiska
konference “Baltijas valstis un Eiropas Savienība pasaules lauksaimniecības tirgū pēc
2013.gada – izaicinājumi, tendences un vīzijas”, Jūrmala, 2006. 27.septembris.
21. Pilvere I. „KLP reforma un tās finansēšanas nosacījumi 2007.-2013.gadu periodā”, LLU
Ekonomikas fakultāte, Jelgava, 2006. 15.novembris.
Studiju kursi (studiju priekšmeti)
1.
2.
3.

Finanses un investīcijas – pamatstudijas.
Lauksaimniecības ražošanas ekonomika – maăistrantūra.
Finanšu vadīšana, investīcijas – maăistrantūra.

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli):
Publikāciju kategorija
Monogrāfijas
Grāmatas un brošūras
Mācību metodiskie līdzekĜi
Raksti LZP atzītos izdevumos
Raksti starptautiskos recenzējamos izdevumos
Raksti citos zinātniskos izdevumos
Konferenču materiāli (referātu kopsavilkumi)
Periodika
KOPĀ

Skaits
0
0
4
5
11
2
4
5
31

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Pilvere I. Use of the EU financial resources in the Candidate Countries // Economic Science for
Rural Development – Proceedings of the International Scientific Conference “Possibilities for
rural development in the enlarged Europe”, No 5, Jelgava, 2004, 44.-50. lpp., ISBN 9984-576221.
2. Pilvere I., Rukmanis A.”The European Union`s Financial Support Resources for Latvia`s Rural
Areas”, Humanities and social sciences Latvia, University of Latvia, Nr.3 (43), 2004, pp.47-56,
ISNN 1022-4483.
3. Pilvere I.,Rukmanis A. ES finansiālā atbalsta tiešo maksājumu izmantošanas pieredze jaunajās
dalībvalstīs// Starptautiskās zinātniskās konferences “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai –
2005” Lauku attīstība paplašinātajā Eiropā XXI gs.sākumā, Nr.8, Jelgava, LLU, 2005., 24.29.lpp. ISBN 9984-576-221.
4. Pilvere I., Rukmanis A. “Expierence and Provisional Impact of Direct Support Payments in
Latvia”// Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for Rural
Development” Finance and Credit Diversification”, No 11, Jelgava, 2006, 12.-19. lpp. ISBN
9984-784-06-1.
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5. Rukmanis A.Pilvere I. Reformētās Kopējās lauksaimniecības politikas finansiālā atbalsta
stratēăiskās problēmas nākošajam plānošanas periodam // Proceedings of the International
Scientific Conference “Economic Science for Rural Development” Finance and Credit
Diversification”, No 11, Jelgava, 2006, 86.-93. lpp. ISBN 9984-784-06-1.
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
03.2004. Dalība EK organizētajā seminārā Readingā (Lielbritānija) par maksājumu
aăentūru praktisko darbību
07.2004. Dalība pieredzes apmaiĦas braucienā Briselē, lai iepazītos ar lēmumu
pieĦemšanas procesu EK institūcijās, ES Parlamentā, kā arī ar BeĜăijas
Maksājumu aăentūrā.
08.2004. SIA PriceWaterhouseCoopers rīkotie mācību kursi „Risku vadība”.
09.2004. Pieredzes apmaiĦa Kipras Maksājumu aăentūrā par tiešo maksājumu ieviešanu
pēc iestāšanās ES
11.2004. „Saskarsmes psiholoăija”, Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītību
centra rīkoti kursi.
01.2005. Dalība 12. Austrumu – Rietumu Agrārajā forumā Berlīnē
04.2005. Seminārs par KLP reformas ieviešanas nosacījumi un termiĦiem Baltijas
valstīs ViĜĦā
04.2005. Pieredzes apmaiĦa Īrijas Lauksaimniecības ministrijā un Maksājumu aăentūrā
par KLP reformas ieviešanu
05.2005. Dalība SIA “Ernst&Young Baltic ”organizētajā seminārā par struktūrfondu
programmu novērtējumu un uzraudzības rādītāju sagatavošanu šiem
novērtējumiem ViĜĦā
06.2005. Dalība jauno dalībvalstu 2.konferencē Budapeštā par maksājumu aăentūru
akreditācijas jautājumu nodrošināšanu ikdienas darbā un deleăētajām
funkcijām
06.2005. Seminārs Eiropas Valsts administrācijas institūtā (Māstrihta, Nīderlande) “ES
strukturālo fondu finanšu vadība ”
08.2005. Dalība jauno dalībvalstu 3.konferencē Prāgā par komunikāciju ar atbalsta
pretendentiem un gatavošanos jaunajam lauku attīstības programmēšanas
periodam
08.2005. Pieredzes apmaiĦa Zviedrijas Maksājumu aăentūrā par KLP reformas
ieviešanu
10.2005. Dalība ES dalībvalstu Maksājumu aăentūru 19. konferencē Belfāstā
11.2005. Praktisks –seminārs –treniĦš „Prasme publiski runāt un uzstāties”, SIA
Triviums apmācība
11.2005. Dalība Agra Europa organizētajā konferencē “Lauku attīstība Eiropā 2007.2013.gadā”
01.2007. Kvalifikācijas celšana Drontenas Profesionālajā Lauksaimniecības universitātē
(Nīderlande) par BoloĦas procesa ieviešanu praksē un uz kompetenci balstītu
mācību metožu izmantošanas studiju procesā.
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
•
•
•
•

Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas Īstenā locekle.
VAEI Zinātnes Padomes locekle.
VA „Latvijas Valsts augĜkopības institūts” – konsultatīvās padomes locekle.
Member of the Editorial Board of the international scientific journal „Economics and Rural
development”, ISSN 1822-3346.
• LLU Padomnieku Konventa locekle (2004.-04.2006.)
• LLU Konventa locekle (no 2007.gada).
• LLU Senāta locekle (no 2007.gada).
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• LLU EF un LF maăistra eksāmenu komisijas locekle.
• EF rīkotās 8. starptautiskās zinātniskās konferences „ECONOMIC SCIENCE FOR
RURAL DEVELOPMENT 2007 “2007.gada 25. – 26.aprīlī organizācijas komitejas
locekle.
• ZiemeĜvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) rīkotā starptautiskā semināra
“Effective Use of Rural resources” organizācijas komitejas locekle.
• LLU Mācību padomes locekle.
• LLU Stipendiju piešėiršanas komisijas locekle.
• LLU Fundamentālās bibliotēkas padomes locekle.
• LLU valsts iepirkumu komisiju ( 3 gb.) locekle.
Goda nosaukumi, apbalvojumi
Pateicība no ĀM par sadarbību iestāšanās procesā PTO.
Zemkopības ministrijas medaĜa “Par centību”.
Pateicība no LLU.
2.vieta un naudas balva LLU mācību grāmatu un mācību līdzekĜu
konkursā kopā ar autoru kolektīvu.
Lauku atbalsta dienesta Atzinības raksts.
3.vieta un naudas balva LLU mācību grāmatu un mācību līdzekĜu
konkursā kopā ar autoru kolektīvu.

10.1998.
11.2002.
10.2003.
11.2005.
01.2006.
12.2006.

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
Nav.
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda

x

Krievu valoda

x

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji
x

x
x

Vācu valoda

x

x

AngĜu valoda

x

x

28.02.2007.
(Datums)

Runātprasme
teicami, labi, vidēji

x
x
x

(Paraksts)
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LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)
AIJA
Vārds
Cēsis
Dzimšanas vieta

EGLĪTE
Uzvārds
1964
Dzimšanas gads
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas fakultāte
Ekonomikas katedra
asociētā profesore
Darba vieta un ieĦemamais amats

Darba vietas adrese:
Svētes iela 18
Jelgava
Latvija
TālruĦa
Nr.
Fakss:
E-pasts:

630205070
63084987
aija.eglite@llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Pārtikas
rūpniecības tehnoloăijas fakultāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas fakultātes maăistrantūra
Reinas Frīdriha-Vilhelma Bonnas universitāte
(Vācija) Lauksaimniecības fakultāte
UzĦēmējdarbības institūts

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1982-1987

Sabiedriskās
ēdināšanas
tehnoloăija un
organizācija
Ekonomika

Inženiere
tehnoloăe

1993-1995
1996-1997

Mājturības
ekonomika

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Ekonomikas
fakultātes doktorantūra

Gads
1995-1999

Specialitāte
Ekonomika

Zinātniskais
grāds
Dr. oec.

Diploma Nr.
G-D Nr.
000423
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Darba pieredze
No 2005.g. līdz šim brīdim - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte
Ekonomikas katedra, asociētā profesore
2002-2005. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte Ekonomikas katedra,
docente
2004.-2005. Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Programmu departamenta
Programmu ieviešanas nodaĜa, vecākā referente
1998.-2001. Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Reăionālās
ekonomikas nodaĜa, vecākā referente
1995.-2001. – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloăijas fakultātes Uztura un
mājturības katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte Ekonomikas
katedra, lektore
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana
Reăionālā ekonomika, tautsaimniecība, patērētāja ekonomika, darba tirgus pētījumi, maizes tirgus,
mājturības ekonomika
Starptautiskie projekti
1996. –1998. gadā Starptautiskā zinātniski pētnieciskajā projektā “Mājturības-uzĦēmuma-komplekss”
Reinas Fridriha Vilhelma Bonnas universitātes Lauksaimniecības fakultātes UzĦēmējdarbības institūta
Mājturības ekonomikas profesūrā prof. Dr. M.-B. Piorkovska vadībā.
2003.-2004. gadā Starptautiskā Flandrijas – Latvijas divpusējās sadarbības programmas projektā
LET/003/02 “Telpiskā plānošana Vidzemes reăionā”. Publikācijas “Apdzīvojuma struktūra Vidzemē”
autore
2003.-2005. gadā Socrates 14 dalībvalstis vadošā – Lielbritānija Projekta CEA-N nr. 109899-CP2003-1-UK – GRUNDTVIG-G4PP Consumer Education for Adults – Network(CEA-N) Brošūras
„Latvijas patērētāji Eiropas sadarbības tīklā” (34 lpp.) līdzautore.
Ministriju pasūtījumi
1998. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes
katedras zinātniski pētnieciskajā projektā “Reăionālās ekonomiskās attīstības izpēte Eiropas
Savienības valstīs un šīs pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā” profesora Dr. hab. I. Vanaga vadībā.
1999. dalība Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes katedras zinātniski pētnieciskajā projektā
“Īpaši atbalstāmo teritoriju (reăionu) identifikācijas metodikas pilnveidošana un priekšlikumu izstrāde
uzĦēmējdarbības atbalsta līdzekĜu loka un intensitātes diferencēšanai” (Ekonomikas ministrijas
pasūtījums). DARBS Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu
komisijas zinātnisko darbu konkursā ekonomikas apakšnozarē 2000. gadā PRĒMĒTS AR OTRO
PRĒMIJU.
2000. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes
katedras zinātniski pētnieciskajā projektā “Potenciālo īpaši atbalstāmo reăionu noteikšanas variantu
izstrādāšana un izvērtēšana, Ħemot vērā Eiropas Savienības prasības”.
2000. gadā BO VSIA “Reăionu attīstība” pasūtītā pētnieciskā projekta „Reăionālā fonda izlietošanas
efektivitātes kritēriji un to aprēėināšanas metodikas izstrādāšana” vadība
2006. gadā pētniece Zemkopības projektā Nr.J136/7-06 „Lauksaimniecības nozares un zinātniskās
stratēăijas attīstības projekts”
2006. gadā pētniece projektā LLU xp-22 „Maizes tirgus Latvijā” (IZM līgums nr. 2006/16 ar LLU)
Projektu eksperts
2006. -2007. gads Labklājības ministrijas eksperts ESF Projekta
Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 Līguma Nr. LM 17.6-04/2-2006 pētījuma daĜai Nr.
1.1 „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”
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2006.g. ESF aktivitātes 3.2.1. „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā
ekonomikai svarīgās nozarēs” IZM vērtēšanas eksperts
2006.g. ESF aktivitātes 3.2.7.2. ´” Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības
iestādēs” IZM vērtēšanas eksperts
2006.g. ESF aktivitātes 3.2.6.3. ”Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un
augstākās izglītības studentiem” IZM vērtēšanas eksperts
2006. – 2007.g. Mērėauditorijas eksperts projektā Nr.
2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007 "Tālākizglītības programma MVU
kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību "
2006.-2007. g. ESF PIAA 3.2.5.2. aktivitātes projekta „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai
e-studiju metožu lietošanai iesācējiem" (līguma Nr.:* *VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0129/0007.
mērėauditorijas eksperts
Projektu vērtēšana
1998.- 1999. gadā Īpaši atbalstāmo reăionu programmas projektu vērtēšana Ekonomikas ministrijā
2004. gadā Valsts investīciju programmas (VIP) projektu vērtēšana 2004. gadā Reăionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM) (izvērtēti 27 projekti)
2004. – 2005. gadā Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) „Īpaši atbalstāmo teritoriju
uzĦēmējdarbības (komercdarbības) attīstība” grantu shēmu 2.2.1.2. „Atbalsts ieguldījumiem
uzĦēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” un 2.4.4. „Procentu likmju subsīdijas”
starpinstitūciju vērtēšanas komisijas locekle (RAPLM) (izvērtēti 22 projekti);
2004. – 2005. gadā Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) 2. prioritātes „UzĦēmējdarbības un
inovāciju veicināšana” 2.5. pasākuma „Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskās
institūcijās” 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajā institūcijās” atklāta
konkursa projektu pieteikumu (ideju) vērtēšana Izglītības un zinātnes ministrijā (izvērtētas 9 projektu
idejas)
2004. – 2005. gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF)3.5.1.3. aktivitātes grantu shēmas „Pētījumu veikšana
par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas locekle
(RAPLM) (izskatīti 23 projektu vērtējumi).
Maăistranti
Ineta Trukšāne. Latvijas ostu dinamika un attīstības tendences (2006)
Dace Bubene. Lauksaimniecības prakšu organizācija
Elīna KrūmiĦa. Lauksaimniecības tiešie maksājumi
Doktorandi
Anda Grīnfelde. Pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitāte Latvijas reăionos
Dace Kaufmane. Tūrisma sistēmas aăenti Latvijā
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
Esmu piedalījusies ar referātiem vairāk kā 30 starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā,
Vācijā, Polijā, Francijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Grieėijā, Bulgārijā, Baltkrievijā, Krievijā.
Pēdējos sešos gados esmu referējusi:
1. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2006. gada 28. aprīlī ar
referātu “ Maizes tirgus kā dzīves kvalitātes rādītājs”
2. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2006. gada 27. aprīlī ar
referātu “ Vecu cilvēku dzīves kvalitāte Latvijā”
3. Starptautiskā zinātniskā konferencē "Innovative education organization technologies in a
technical higher education institution: on the way to the new education quality" ar referātu „
Проблемы современной системы высшего образования в Латвии” 2006. gada 28. martā
Penzā (Krievija).
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4. Starptautiskā paneĜdiskusijā “Osteuropatag 2005” ar referātu “Umsetzumg des BolognaProzesses in Lettland” 2005. gada 3. maijā Fuldā (Vācijā).
5. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2005. gada 29. aprīlī ar
referātu “Sociālie riski un to negatīvās ietekmes samazināšanas virzieni”(kopā ar A. VilciĦu)
6. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Agrorūpnieciskā kompleksa reformas tiesiski
organizatoriskie aspekti” Gorkos (Baltkrievijā) 2004. gada 12. novembrī ar referātu “Значение
Экономическое Образование После Аграрной Реформы В Латвии” (kopā ar A. VītiĦu)
7. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Economy & Business 2004 – Economic Development and
Growth” Burgas (Bulgārijā) 2004. gada 15. septembrī ar referātu “Analysis Models of Rural
Private Households”
8. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Economy & Business 2004 – Economic Development and
Growth” Burgas (Bulgārijā) 2004. gada 15. septembrī ar referātu “Role of Economic Education
in Increasing Competitiveness” (kopā ar A. VītiĦu).
9. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Problems of Enterprise Development in Rural Areas and
Small Cities in Aspect of Sustainable Development” Ščecinā (Polijā) 2004. gada 3. jūnijā ar
referātu “Cranberries – one of the most perspective crops in innovative Agriculture” kopā ar
I. Pučuri)
10. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība” 2004. gada
7. maijā Liepājā ar referātu “Ekonomiskais racionālisms un mājsaimnieciskais saprātīgums”.
11. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Information Systems &Innovative Technologies in
Agriculture, Food and Environment” 2004. gada 19. martā Salonikos (Grieėijā) ar referātu
“Sustainable Development of Rural Private Households in Latvia”.
Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Kopš 1995. gada studiju kurss “Mājas ekonomika” ekonomikas (2-1,5 SKP) bakalaura; pedagoăijas
(4 SKP) bakalaura mājturības specialitātes un inženierzinātĦu (1,5 SKP) bakalaura studiju
programmās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas, Pārtikas tehnoloăijas un Lauku
inženieru fakultātēs.
“Lauku sētas ekonomika” (2 SKP) Ekonomikas fakultātes maăistra programmā.
“Ekonomikas teorija” (1,5 –2,0 SKP) Meža fakultātes un Veterinārmedicīnas fakultātes bakalaura un
pirmā līmeĦa profesionālo studiju programmās, (4.0 SKP) Sociālo zinātĦu fakultātes programmā
uzĦēmumu un iestāžu ārējie sakari.
“Makroekonomikas” kursa darbi (2 SKP) apjomā Ekonomikas fakultātes ekonomikas bakalaura
programmā.

„Mikroekonomika” un „Makroekonomika” Ekonomikas fakultātes pirmā un otrā līmeĦa
profesionālajā programmā „Komercdarbība un uzĦēmuma vadība”
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 67,
t.sk., 3 grāmatas, 5 zinātnisko darbu atskaites, 59 raksti
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Eglite A. Model for the Analysis of Subsistence Elements in Production in Latvian Private
Rural Households. Modell für die Analyse der Subsistenzwirtschaft der ländlichen
Privathaushalt Lettlands // Hauswirtschaft und Wissenschaft 1/2003, S. 11–17
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2. Eglite A. The Changes of Forms and Functions of Rural Private Households in Socioeconomic Transition // Warsaw Agricultural University. Wiejskie Gospodarstwa Domowe
w Obliczu Problemów Transformacji, Integracji i Globalizacji. Rural Households Towards
Problems of Transformation Integration and Globalization. Science Works No 33. Warsaw
2004,- p. 93-109
3. Eglite A. Sustainable Development of Rural Private Households in Latvia // Proceedings.
Volume II. HAICTA 2004 Conference. 2nd HAICTA International Conference on
Information Systems &Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment.
Thessaloniki, Grece, 18 – 20 March 2004,- p. 162 –170
4. Eglite A. Development of Settlement Structure in Vidzeme. Vidzeme Development
Agency 2004,- 46 p.
5. Eglīte A. Apdzīvojuma struktūras veidošanās Vidzemē. Vidzemes Attīstības aăentūra
2004,- 46 lpp.
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
Stažēšanās
1. 2007. gada 14. – 19. janvāris Drontenas profesionālā lauksaimniecības universitāte Studiju
priekšmeta didaktika
2. 2005. gada 10. oktobris – 2. decembris Fuldas profesionālajā universitātē (Vācija)
Ekotrofoloăijas fakultātē
3. 2005. gada 2.-8. aprīlis Saksijā un Berlīnē (Vācijā) starptautiskā augstskolu kooperācija
BoloĦas procesa ietvaros
Kursi
•
•

•

Mācību literatūras zinātnisko recenzentu kursi IZM ISEC 2007. gada 3.janvāris - 22. marts
„Inovāciju
menedžments”
2006.
gada
2.7.
oktobris
projektā
Nr.
2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007 "Tālākizglītības programma
MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību "
Socrates/Erasmus programmas ietvaros „Interkultural Management” 2006. gada 15.-17.
jūnijs

•

AngĜu valodas kursi 2005. gada februāris –jūnijs

•

Politikas ietekmes novērtēšana 2004. gada 21.-30. septembris (Valsts administrācijas
skola)

•

AngĜu valodas kursi 2004. gada februāris –jūnijs. A līmeĦa sertifikāts

•

Situāciju analīzes metode “Case study” 2004. gada februāris LU (lektore no Harvardas
Biznesa augstskolas (I. Reinberg)

•

Lietišėās daudz variāciju metodes. 2003. gada oktobris –2004. gada janvāris LLU

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
Vācijas mājsaimniecības ekonomistu
Hauswirtschaft) biedre kopš 1997. gada.

zinātniskās

biedrības

(Deutsche

Geselschaft

für

Bulgārijas zinātnieku apvienības (Union of Scientists in Bulgaria) ārzemju locekle kopš 2003.
gada.
LLU Konventa locekle 1997. –1999. un kopš 2004. gada
LLU Ekonomikas fakultātes Domes locekle kopš 2003. gada
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Valodu zināšanas:
Latviešu valoda

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji
x

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji
x

Runātprasme
teicami, labi, vidēji
x

Krievu valoda

x

x

x

Vācu valoda

x

x

x

AngĜu valoda

x

(Datums)

x

x

(Paraksts)
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LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)
Aivars
Vārds
Jelgava
Dzimšanas vieta

Strautnieks
Uzvārds
1941.
Dzimšanas gads

LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedra, asoc.prof.
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
Svēts iela 18
Jelgava

TālruĦa
Nr.
Fakss:
E-pasts:

29356928, 3025170

Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
LLA Pārtikas tehnoloăijas fakultāte
PSRS Tautsaimniecības akadēmija

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1960-1966

Pārtikas produktu
tehnoloăija
Tautsaimniecības
ekonomika,
organizācija,
plānošana, vadīšana

Inženieris –
tehnologs
Tautsaimniecības
ekonomists

1982-1984

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
LLU Habilitācijas / promocijas
padome H-4

Gads
1996

Specialitāte
Ekonomika

Zinātniskais
grāds

Diploma Nr.

Ekonomikas
doktors

GD
Nr.000360

Darba pieredze
No 1998. g. LLU Ekonomikas fakultāte, asoc.prof.
1989.- 1997.g. LLU Ekonomikas fakultāte, docents
1984.-1988. Kond. fabrika “Laima” direktors
1978.- 1992. Pārtikas rūpniecības ministrija, nodaĜas vadītājs
1966.-1977. g. Jelgavas cukurfabrika – maiĦas vadītājs, galvenais tehnologs
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana
Pārtikas ražošanas ekonomika, specializācija – cukura ražošana.
Līdzdalība LZP grantu projektā 01.0013.1
Līdzdalība LZP grantu subprojektā 02.0018.11.1.
Likumprojekta „Par cukuru” izstāde
Projekta „Cukurbiešu audzēšanas kvotēšana” izstrāde
Maăistrantu vadīšana -32, doktorantu – 3.
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
Studiju kursi (studiju priekšmeti)
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā – PTF (profesionālo studiju programma)
UzĦēmējdarbība – PTF (akadēmisko studiju programma)
Pārtika un uzĦēmējdarbība – PTF (maăistru studiju programma)
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 44
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Pārtikas aprites teorētiskie aspekti, LLU raksti Nr. 7 (302), Jelgava 2002.
2. Piedāvājuma varianti siera ražošanas ekonomiskajā modelī (līdzautors), Starptautiskās
zinātniskās konferences “Jaunu attīstības problēmu risinājumi” rakstu krājums, Jelgava, 2001.
3. Latvijas cukurrūpniecības attīstība pēc brīvvalsts atjaunošanas, žurnāls “Cukurbiešu kultūra un
cukurrūpniecība”. Nr. ¾, 1999.
4. Eiropas Savienības cukura ražošanas un tirgus nosacījumu ieviešanas iespējas un problēmas
Latvijā, žurnāls “Cukurbiešu kultūra un cukurrūpniecība” Nr. 3, 1998.
Eiropas Savienības cukura ražošanas un tirgus nosacījumi, žurnāls “Cukurbiešu kultūra un
cukurrūpniecība”, Nr. 2, 1998.
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
Goda nosaukumi, apbalvojumi
LLU Atzinības raksts 2001.g., LR Ekonomikas ministrijas Atzinības raksti 1998. g. un 1996. g.
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji

Runātprasme
teicami, labi

vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
AngĜu valoda

X

X
X

X
X

27.03.2007.
(Datums)

X
X
X

X

(Paraksts)
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LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)

ANDRA
Vārds
TALSI, LATVIJA
Dzimšanas vieta

ZVIRBULE-BĒRZIĥA
Uzvārds
1970
Dzimšanas gads

LLU Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarbības un vadības katedra, asoc.profesore
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
Svētes iela 18
Jelgava
Latvija
TālruĦa 3023773
Nr.
Fakss: 3026980
E-pasts: Andra.Zvirbule@llu.lv
Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra,
doktorantūra (aspirantūra). Mācību
iestāde, valsts
LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultāte

LLU Ekonomikas fakultāte

Studiju
laiks

Specialitāte

1989-1994

Sabiedriskās
ēdināšanas tehnologsorganizators

1997-1999
UzĦēmējdarbības
specializācija

LLU Doktorantūra

1999-2002
Ekonomikas zinātnes,
Agrārās un reăionālās
ekonomikas
apakšnozare

Kvalifikācija
Inženiera tehnologa
kvalifikācija;
InženierzinātĦu
bakalaura grāds
Ekonomikas maăistra
grāds
Dr.oec.

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde, valsts

Gads

Specialitāte

Latvijas lauksaimniecības universitātes
Promocijas padome Ekonomikas zinātnes,
Agrārās un reăionālās ekonomikas
apakšnozare

2003

Ekonomikas zinātnes,
Agrārās un reăionālās
ekonomikas
apakšnozare

Zinātniskai
s grāds
Dr.oec.

Diploma
Nr.
G-D
Nr.000426

Darba pieredze
No 2005.g.- LLU Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarbības un vadības katedra- asoc.profesore
2004.g.- 2005.g. LLU Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarbības un vadības katedra- docente
2000.g. –2004.g. LLU Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarbības katedra- lektore;
1999.g. -2000.g. LLU Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarbības katedra- asistente;
1995-1997.g. a/s ‘’Tukuma gaĜas pārstrādes sabiedrība” ,realizācijas daĜas vadītāja un amatu savienošanas
kārtībā KF ‘’Vanema’’ ( Tukuma GPS meitas uzĦēmums),direktora vietniece
1994-1995.g. A/s “Tukuma GPS” prečzine
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana
• Līdzdalība LZP projektā 01.0013.1. “Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstība ES Jaunās
lauku attīstības politikas nosacījumos” ietvaros –2001.g.
• Zinātniskais līgumdarbs- Zemgales attīstības aăentūra- par izpētes veikšanu Zemgales
arodskolu piedāvāto mācību programmu atbilstību faktiskajam pieprasījumam un lauku uzĦēmēju
kvalifikācijas paaugstināšanai, kas atbilstu Zemgales lauku attīstības stratēăijai. 2004.g.
• Iesniegts
pieteikums
Pēcdoktorantūras
zinātniskajam
projektam
(20.05.2004)
“Lauksaimniecības primārās, sekundārās un terciārās sfēru sadarbības iespējas”
• Līdzdalība ESF projektā “Tālmācības programmas “Komercdarbība” izveide un realizācija
jauniešiem ar speciālām vajadzībām” projekta kods
2005/0018/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0017/0014 (2005.g. septembris-2006.marts)
• Piedalīšanās LR Ekonomikas ministrijas pētījumā „Komercdarbības un pašnodarbinātības
uzsākšanas analīze” (Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0001) Līguma Nr.81 (2006.g.)
• Līdzdalība un ekspertēšana ESF projektā Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014
„Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloăisko kompetenču pilnveidošanai”
Līguma Nr.100-2006 (2006.g.)
Doktoranti (2):
• S.Vītola „Mikro un mazo uzĦēmumu loma reăionu ekonomiskajā attīstībā”
• J.Jenzis „Tūrisma multifunkcionālā nozīme reăionālajā skatījumā”
Maăistra darbi:
tiek vadīti pieci maăistra darbi:

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Piecu valstu (Lietuva, Polija, Igaunija, Krievija, Ukraina) pārstāvju starptautiskajā zinātniskajā
konferencē „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development”
referāta tēma- Key Concepts Influencing the Development of Micro, Small and Medium
Enterprises. Kaunas 5-7 oct. 2006
2. Sešu valstu (Latvija, Lietuva, Austrija, Itālija, Polija, Baltkrievija) pārstāvju starptautiskā
zinātniskā konferencē “Economics Science for Rural Development” Jelgavā, 2006.gada aprīlī.
Tēma Milk sales diversification possibilities by means of private label
3. Četru valstu (Norvēăija, Polija, Igaunija, Latvija) pārstāvju starptautiskā zinātniskā konferencē
“Economics Science for Rural Development” Jelgavā, 2003.gada 9-10.aprīlī, par tēmu “The
Stratification of Meat Market”

Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Lekciju un semināru vadība
 UzĦēmējdarbības pamati-3.5KP (Obligāts priekšmets PTF augstākās profesionālās izglītības
studiju programmā “Tūrisma un ēdināšanas uzĦēmējdarbība”)
 Vadīšanas pamati- 2.0 KP (Obligāts priekšmets PTF augstākās profesionālās izglītības studiju
programmā “Tūrisma un ēdināšanas uzĦēmējdarbība”)
Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde:
 Studiju priekšmeta programma “UzĦēmējdarbības pamati” Obl. priekšmets 3.5 KP PTF
augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Tūrisma un ēdināšanas uzĦēmējdarbība”
 Studiju priekšmeta programma “Vadīšanas pamati” Obl. priekšmets 2 KP PTF augstākās
profesionālās izglītības studiju programmā “Tūrisma un ēdināšanas uzĦēmējdarbība”
 Studiju priekšmeta programma “UzĦēmējdarbība” Obl. priekšmets 1.5 KP VF Pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studiju programma Pārtikas higiēnas specialitātē

Studiju priekšmeta programma “Ražošanas un pakalpojumu procesu organizācija” Obl.
priekšmets 3.5 KP Ekonomikas fakultātes 2.līmeĦa augstākās profesionālās bakalaura izglītības
studiju programmā
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Studiju priekšmeta programma “Vadības zinības” Obl. priekšmets 1.5 KP Meža fakultātes, 2.
līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Darba aizsardzība un drošība”
nepilna laika studijām.
Studiju priekšmetu programma “Ražošanas menedžments” Izv.priekšmets 2.0KP EF
profesionālā maăistra studiju programma “UzĦēmējdarbības vadība”
Studiju priekšmetu programma “Kontrolings” Izv.priekšmets 2.0KP EF profesionālā maăistra
studiju programma “UzĦēmējdarbības vadība”

Publikāciju skaits -17 (t.sk., 5 grāmatas, 12 raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie
materiāli):
Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu sagatavošana un publicēšana:
• Vadīšanas pamati . Autoru kolektīvs (Sast. U.Ivans, S.Ruskule), LLU EF
UzĦēmējdarbības un vadības katedra, Malnava, 2006.g.,502lpp.
• Zvirbule-BērziĦa.A., Ražošanas menedžments.Rīga, 2006.g., 150lpp.
• Vadīšana. Autoru kolektīvs, Jelgava, LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedra,
2005.g.,456 lpp.
• Zvirbule-BērziĦa.A., Mihejeva L., AuziĦa A. Plānošana un ražošanas procesa
organizēšanas pamatprincipi. Biznesa augstskola Turība, Rīga 2004.g. 143lpp.
• UzĦēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Autoru kolektīvs, Jelgava, LLU, 2004.g.,
318 lpp.
Raksti:
• Integrācijas iespējas gaĜas ražošanā/ Žurnāls “Saimnieks”,2005.g. Nr.8, 62.-66.lpp.
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītajos recenzējamos izdevumos:
1. Milk Sales Diversification Possibilieties by Means of Private Label // Proceedings of the
International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”, Jelgava, 2006
130.-139.lpp.
2. An Integrated Approach to Agricultural Production- An Opportunity to Improve the Quality
of the Rural Environment // Humanities& Social sciences. Latvia. University of Latvia.2004.-8193.pp
3. Factors That Influence the Demand for Meat and Meat Products in the Urban and Rural
Areas of Latvia // Humanities& Social sciences. Latvia. University of Latvia.2004.-69.-81.pp
4. The Stratification of Meat Market // International Scientific Conference Reports (Proceedings) ,
Jelgava, 2003., 195-198 lpp.
Publikācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs:
1. Vitola S., Zvirbule-Berzina A Key Concepts Influencing the Development of Micro, Small and
Medium Enterprises// Proceedings of the International Scientific Conference „Management
Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development”, Lithuanian University of
Agriculture, 2006 152.-157.p.
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
• Vācijas un Austrijas sertifikāts par kursu “Starptautiskā augstskolu kooperācija”, 2006.g. aprīlis
• LLU sertifikāts par kursu “Augstskolu didaktika” 2004. g.
• Krievijas Finanšu akadēmijas izdots sertifikāts par kvalifikācijas celšanas kursu “Практика
оценки бизнеса и управление стоимостью компании” 2004.g.
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
 LLU Konventa loceklis (no 2006.g.)
 LLU EF Domes loceklis (no 2004.g.)
 Valsts Pārbaudījumu eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs (Biznesa augstskola Turība)- no 2004.g.
 Maăistru darbu aizstāvēšanas (Biznesa augstskola Turība)Valsts pārbaudījumu komisijas
priekšsēdētājs- no 2004.g.
Goda nosaukumi, apbalvojumi
2006.g. - LLU diploms par iegūto trešo vietu mācību līdzekĜu konkursā (“Ražošanas menedžments”)
2006.g. - LLU diploms par iegūto otro vietu mācību līdzekĜu konkursā (“Vadīšanas pamati”)
2005.g.- LLU diploms par iegūto otro vietu mācību līdzekĜu konkursā (“Vadīšana”)
2004.g.- LLU Jauno zinātnieku balva
2004.g.- LLU pateicība par piedalīšanos mācību līdzekĜu konkursā (“Plānošana un ražošanas procesa
organizēšanas pamatprincipi”)
2004..g.- LLU diploms par iegūto otro vietu mācību līdzekĜu konkursā (“UzĦēmējdarbība lauku
ilgtspējīgā attīstībā”)
2003.g.- Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas diploms, par piedalīšanos konkursā “Sējējs”;
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji

Runātprasme
teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda

x

x

x

Krievu valoda

x

x

x

Vācu valoda

x

AngĜu valoda

x

x

x

x

x

_____________ valoda

08.01.2007
(Datums)

(Paraksts)
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CURRICULUM VITAE
Aina
Vārds
Latvija, PreiĜu raj.
Dzimšanas vieta
12.jūlijs 1956.gads
Datums, mēnesis, gads

Dobele
Uzvārds
120756 – 10005
Personas kods
latviete
Tautība
precējusies, ăimenē 3 bērni
Ăimenes stāvoklis

LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras asociētā profesore
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
Svētes ielā – 18
Jelgava
LV 3001
TālruĦa Nr.
+371 30 25170

Mājas adrese:
Nameja ielā 4 - 19
Jelgava
LV 3003
TālruĦa Nr.
+371 26 338 878

E-mail:

E-mail:

efuzn@llu.lv

Aina.Dobele@llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra,
doktorantūra (aspirantūra).
Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU)
Ekonomikas fakultāte (EF),
doktorantūra
Latvijas lauksaimniecības
akadēmija (LLA), aspirantūra
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija (LLA)
Lauksaimniecības ekonomikas
fakultāte

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija
Ekonomikas doktores
zinātniskais grāds
Agrārajā ekonomikā
(Dr.oec) 20.12.2004.
Ekonomikas zinātĦu
maăistra grāds (Mag.oec)
03.06.1992.

2003.-2004.

Ekonomika

1980.-1986.

Ekonomika

1975.-1980.

Lauksaimniecības
Lauksaimniecības
ekonomikas un
ekonomists organizators
organizācijas

Valodu lietošanas prasmes
Latviešu valoda: lasītprasme - teicami; rakstītprasme - teicami; runātprasme - teicami
Krievu valoda: lasītprasme - labi; rakstītprasme - labi; runātprasme - labi
Vācu valoda: lasītprasme - labi; rakstītprasme - apmierinoši; runātprasme - apmierinoši
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide
2006.
Internationale Hochschulkooperation. VATTER Consulting GmbH, Vācija un Austrija
2005. Internationale Hochschulkooperation. VATTER Consulting GmbH, Vācija
2003.
Tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika”- LLU
1998.
Ražošanas ekonomika un saimniecību plānošana - LLU un ZiemeĜreinas Vestfāles
(Vācija) organizētie kursi
1995.
Advanced Agricultural Marketing. LLKC organizētie Nīderlandes un Anglijas kursi.
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Pētnieciskā darbība un publikācijas
Doktorantes (1.kurss) Baibas Mistres darba „Sociālo transfertu un iedzīvotāju ekonomiskās
aktivitātes sinerăija Latvijas reăionos” vadīšana
Līdzdalība zinātniskajos un ESF projektos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Projekts 5.5.-9.1/15001/06/148 AS Latvijas valsts meži „Lauksaimniecības zemes
izmantošanas efektivitātes un iespēju novērtējums” – 2006.-2007.gads.
ESF projektā Nr.2005/0223/VPDI/ESP/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0094/0067 „LLU EF
profesionālās studiju programmas „Komerczinības” studentu kvalifikācijas prakses”
LZP projektā 02.0016 - Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas
lauksaimniecībā - 2002.-2005. gads
LZP projektā 02.0018 apakšprojektā 02.0018.11.1. - Reăionālā attīstība: Zemgale 2002.2005.gads
LZP projektā 01.0761 dalībniece (pētniece) - Latvijas lauksaimniecības diversifikācija
integrējoties Eiropas Savienībā - 2001. - 2004. gads
LZP projektā 01.0013.1. apkšprogramma – Zemes izmantošanas jaunās problēmas un
iespējas lauksaimniecības globalizācijas, kvotēšanas, regulēšanas un lauku
daudzfunkcionālās attīstības apstākĜos - 2000. gads
Valsts nozīmes pētījumu programmas 96.P.13.1. apakšprogramma – Zemes izmantošana un
augšĦu kultūrtehniskā ielabošana. - 1997.-1999. gads

Publikācijas starptautiskos, ārvalstu un citos Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskos
izdevumos:
1. Zemes izmantošanu ietekmējošie eksogēnie faktori, apstākĜi un nosacījumi Latvijā //
International scientific conference „Economic Science for Rural Development - 2005” .Jelgava: LLU, 2005. Nr.8.- 42.-51. lpp. (ar līdzautoriem)
2. Intelektuālie, profesionālie, komerciālie un dokumentārie riski zemes izmantošanā Latvijā.
// LLU Raksti (Proceedings of the Latvia University of Agriculture) Nr. 11 (306), 2004.- 33.40. lpp. (ar līdzautoru)
3. Social, economic and ecological factors affecting Land Market // Humanities and Social
Scienses Latvia. - University of Latvia,- 3(43)/2004,- 33.-46. p. (with a joint-author)
4. Market of State Owned and Behaving Land in Latvia // International scientific conference
Perspectives of the Baltic States’ agriculture under the CAP reform. - Tartu: Estonian
University of Agriculture, 2003.- 246.-257. p. (with a joint-author)
5. Zemes izmantošanas un tirgus analīze Madonas rajonā // International scientific
conference reports (proceedings) Economic Science for Rural Development.- Jelgava: LLU,
2003.- 432.-439. lpp. (ar līdzautoru)
6. Zemes izmantošanas iespējas lauku daudzfunkcionālās attīstības apstākĜos// International
scientific conference reports (proceedings) Opportunities and Solutions of Rural
Development at the Beginning of 21st Century.- Jelgava: LLU, 2002.- 106.-114. lpp.
7. Analysis of Socialeconomic Factors which Influence the Use of Land in Latvia //
Humanities and Social Sciences Latvia.- University of Latvia,- 1(30)/2001,- 31.-40. p.
8. “Daugava” kā daudznozaru uzĦēmums un daudzfunkcionāls veidojums// International
scientific conference reports (proceedings) Problems and Solutions for Rural Development.Jelgava: LLU, 2001.- 293.-299. lpp. (ar līdzautoru)
9. AugšĦu kultūrtehniskās un agronomiskās ielabošanas ekonomiskā efektivitāte //
International scientific conference reports (proceedings) Rural Development Within the
Process of Integration into the European Union.- Jelgava: LLU, 2000.- 174.-182. lpp.
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Zinātniskas publikācijas citos izdevumos:
1. Pasākumi potenciālo iespēju iedarbināšanai, īstenošanai un attīstīšanai // Monogrāfija
„Latvijas lauksaimniecības zinātniskie pamati”.- Jelgava, 1999.- 2.1.-2.44. lpp. (ar
līdzautoriem)
2. Zemes izmantošanas vērtējums Latvijā // Latvijas tautsaimniecība: stāvoklis, problēmas,
risinājumi: Zinātniskās konferences materiāli; 1998. gada 8. aprīlī / LLU EF, 1998.- 37.-40.
lpp.
3. Zemes izmantošanas agroekonomiskais vērtējums // Lauksaimniecības iespējas un
problēmu risinājumi: zinātniskā semināra 1998. gada 20. februārī referāti/ LLU Ekonomikas
fakultāte, - Jelgava: LLU, 1998.- 37.-46. lpp.
4. Zemes izmantošanas ienesīguma paaugstināšana // LLU Raksti Nr. 17.- 1998.- 103.-111.
lpp.
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās un nacionālās zinātniskajās konferencēs un
semināros:
1. International Scientific Conference Economic Science for Rural Development Jelgavā,
2005.gada 27.-28.aprīlī
2. International Scientific Conference Perspectives of the Baltic State’s agriculture under the
CAP reform Tartu, 2003. gada 19 - 20. septembrī
3. International Scientific Conference Economic Science for Rural Development Jelgavā,
2003.gada 9.-10.aprīlī
4. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Opportunities and Solutions of Rural Devepment at
the Beginning of 21st Century Jelgavā, 2002.gada 18.-19.aprīlī
5. International Scientific Conference Problems and Solutions for Rural Development Jelgavā,
2001. gada 5.-6. aprīlī
6. International Scientific Conference Rural Development Within the Process of Integriation
into the European Union Jelgavā, 2000. gada 27. aprīlī
7. LLU Ekonomikas zinātniskajā seminārā Lauksaimniecības iespējas un problēmu risinājumi
Jelgavā, 1998. gada 20. februārī
8. Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes zinātniskajā konferencē Latvijas tautsaimniecība: stāvoklis, problēmas,
risinājumi Jelgavā, 1998. gada 8. aprīlī.
Pedagoăiskā darbība
Maăistru darbu (22) vadīšana
Bakalauru (78) un kvalifikācijas darbu (11) vadīšana
Studiju priekšmetu programmu vadīšana:
♦ „Saimniekošanas

mācība” - LLU Ekonomikas fakultātes studentiem akadēmiskās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika”. - 4. līmenis.- 5 KP
♦ „Resursu vadīšana” - LLU Ekonomikas fakultātes profesionālās augstākās izglītības maăistra
studiju programmā „UzĦēmējdarbības vadība”. - 5. līmenis. - 2 KP
Sagatavoti mācību līdzekĜi
1. A. Dobele, I. Upīte. Saimniekošanas mācība // Metodiskie norādījumi un darba burtnīca
Ekonomikas fakultātes studentiem.- Jelgava,- 2005.- 58 lpp.
2. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Mācību līdzeklis. KIF „Biznesa komplekss”.
Rīga.- 2000.- 168 lpp. (līdzautore)
3. Saimniekošanas mācība. Mācību līdzeklis. LLKC un LLU Ekonomikas fakultātes
UzĦēmējdarbības katedra. Ozolnieki, 1999. – 344 lpp. (sastādītāja un līdzautore)
4. Tālmācības kurss “UzĦēmējdarbība laukos” / SIA Silja, 1999. (sastādītāja un līdzautore)
5. Tālmācības kurss “Praktiskā uzĦēmējdarbība laukos” / SPA Aăentūra, Rīga, 1998. (līdzautore)
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6. Lauksaimnieciskās ražošanas plānošana. Metodiskie norādījumi un darba burtnīca
“Saimniekošanas mācībā” Ekonomikas fakultātes studentiem. LLU, Jelgava, 1996.- 48 lpp.
7. UzĦēmējdarbība laukos. LR ZM Mācību metodiskais centrs. Rīga, 1996.- 296 lpp. (līdzautore)
8. Praktikums lauksaimniecības uzĦēmumu saimniekošanas mācībā un uzĦēmējdarbībā. LR ZM
Mācību metodiskais centrs, Rīga, 1994.- 173 lpp. (līdzautore)
Studentu zinātnisko darbu (22), referātu un studentu zinātnisko publikāciju (9) vadīšana.
Darba pieredze
no 2006.
no 2005.
2000. - 2005.
no 1998.
1994. - 2000.
1992. - 1994.
1987. - 1994.
1980. - 1983.
1974. - 1975.

LLU Ekonomikas fakultātes prodekāne
LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras asociētā profesore
LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras docente
lauku saimniecības „Ozolaine” PreiĜu raj. īpašniece
LLU EF UzĦēmējdarbības katedras lektore
LLU EF dekāna vietniece studiju jautājumos
LLU EF UzĦēmējdarbības katedras asistente
LLA Lauksaimniecības uzĦēmumu organizācijas katedras vecākā laborante
PreiĜu rajona Turku ciema padomes Tautas nama vadītāja

Citas organizatoriskā darba aktivitātes
•
•
•
•
•
•

LLU Konventa locekle
LLU EF Domes locekle
IZM zinātniskās darbības attīstības LLU projektu Vērtēšanas komisijas locekle
LLU Ekonomikas un vadībzinātnes nozares profesoru padomes sekretāre no 2001. gada
LLU Ekonomikas fakultātes VEK locekle
LLU Ekonomikas fakultātes Stratēăijas 2007. - 2013. gadam izstrādes vadītāja

2007. gada 30. martā
Jelgava
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Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds

Ināra Jurgena

Dzimšanas gads

1967.

Izglītība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Ekonomikas fakultāte (EF), doktorantūra (1995.1998.);
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Ekonomikas fakultāte (EF), maăistrantūra (1992.1994.);
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (LLU) EF aspirantūra, neklātiene (1990.-1991.);
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (LLU) Ekonomikas fakultāte (1985.-1990.)
Zinātniskie grādi (gads – grāds)
Ekonomikas doktores zinātniskais grāds (Dr.oec.) 29.01.1999.;
Ekonomikas zinātĦu maăistra grāds (Mgr.oec.) 15.03.1995.
Akadēmiskie amati un nosaukumi

Darbs (sākot ar patreizējo)
1. No 01.09.2004. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte
UzĦēmējdarbības un vadības katedra, asoc. profesore
2. 01.09.1999.-31.08.2004. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte
UzĦēmējdarbības katedra, docente
3. 01.09.1998.-31.08.1999. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte
UzĦēmējdarbības katedra, lektore
4. 01.09.1995.-31.08.1998. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte
UzĦēmējdarbības katedra, asistente
5. 1989. – 1995. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte
Lauksaimniecības ražošanas vadīšanas katedra, vecākā laborante, stundu pasniedzēja
Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1. Dynamics of Road Transport Enterprises Forms of Merchant, Following Latvia Integration
into the European Union // International Scientific Conference „Local development –
conditionsof sustainable utilization of land resources” proceedings. Poland - Szczecin, 2006.
2. Composition and Structure of Forms of Entrepreneurial Activities (Commercial Activities)
and Land Managed by Groups of Commercial Farms of Different Size in the Regions of
Latvia” //Proceedings of the International Scientific Conference of Faculties of Economics
of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szczecin Universities of Agriculture and the
Academy of Agricultural and Forestry Sciences of Latvia “Economic Science for Rural
Development”. Nr.11 – Jelgava, 2006. – 193 – 199 p.
3. Integration of Entrepreneurs and Their Investments Among Enterprises, Regions and Cities
// 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, 2003. – 412 – 416 p.
4. Zemgales reăiona uzĦēmēju (komersantu) virzība komercdarbības formu izvēlē // 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, 2003. –
440. – 445.lpp.(līdzautore)
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5. Re-structurisation of Autotransport Enterprises in Latvia // International Scientific
Conference “Achievement of trans – border Polish – German cooperation in socio –
economic activation of border areas and possibilities of experiences’ transfer on the border
areas of Middle and East European countries” proceedings. Poland,- Szczecin, 2003. – 567
–576p.
6. Riska faktori uzĦēmējdarbības formu izvēlē // LLU Raksti. – Nr.6 (301). – Jelgava, 2002. –
64.– 74.lpp.
Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
1. 2005.- 2006. - LZP projekta Nr. 05.1590 „Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo
interešu un sinerăētikas kontekstos” vadītāja
2. 2001.- 2004. g.- LZP projekta Nr. 01.0797 “UzĦēmējdarbības formu, darbības veidu un
virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālā attīstībā” vadītāja.
Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
1999.-2004. – līdzdalība (pētniece) Valsts nozīmes pētījumu programmā 96.P.13. “Zinātniskie
pamati lauksaimniecības attīstībai Latvijā”, LLU
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
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LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)
Aina
Vārds
Ludza
Dzimšanas vieta

Muška
Uzvārds
1975.
Dzimšanas gads

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarbības un vadības
katedra, docente
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
Svētes iela 18
Jelgava
LV 3001
TālruĦa
Nr.
Fakss:
E-pasts:

3023773
3084987
aina.muska@apollo.lv

Izglītība
Pamatstudijas,
maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību
iestāde, valsts
Pamatstudijas: Rēzeknes
Augstskola, Ekonomikas
fakultāte, Latvija

Maăistrantūra: Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte, Ekonomikas
fakultāte, Latvija
Doktorantūra: Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte, Ekonomikas
fakultāte, Latvija

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1993.–1997.

Tūrisma
un
viesnīcu
uzĦēmējdarbības
vadība

1997.–1999.

UzĦēmējdarbība

Ekonomikas bakalaura grāds
tūrisma un viesnīcu
uzĦēmējdarbības vadībā;
ekonomista kvalifikācija tūrisma
un viesnīcu uzĦēmējdarbības
vadībā
Ekonomikas maăistra grāds

1999.–2002.

Reăionālā
ekonomika

Ekonomikas doktores
zinātniskais grāds (Dr. oec.)

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome,
iestāde, valsts
Ekonomikas nozares
Agrārās ekonomikas un
Reăionālās ekonomikas
apakšnozaru Promocijas
padome, Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte, Latvija

Gads
2003.

Specialitāte
Reăionālā
ekonomika

Zinātniskais grāds
Ekonomikas
doktores
zinātniskais grāds
(Dr. oec.)

Diploma Nr.
G-D Nr.
000425

175

Darba pieredze
1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, UzĦēmējdarbības un vadības katedra, mācībspēks
(1999.gada 1.septembris – līdz šim brīdim);
2. Grāmatvedības un finanšu koledža, mācībspēks (2003.gada aprīlis – līdz šim brīdim);
3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultātes maăistrantūras nodaĜa, laborante
(1999.g.1.jūlijs - 2000.g. 31.augusts)
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana

•
•
•
•
•
•
•

zinātniskās darbības virzieni – tūrisma produkts un tā kvalitāte Latvijas reăionos, kvalitātes
vadīšana, uzĦēmējdarbība
dalība LZP pētniecības projektā Nr. 01.0013.1. Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstība ES
Jaunās lauku attīstības politikas nosacījumos (2001.gads), pētījuma virziens – Lauku tūrisma
produkta kvalitātes un tā organizācijas kvalitātes vadīšanas mehānisms;
eksperts
projektā
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137
„Izglītības programmas
„Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”;
projekta vadītāja projektā VPD!/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0105/0067 „Profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas popularizēšana Latvijas reăionu izglītības iestādēs”;
novadītie (aizstāvētie) maăistra darbi – 10;
15 vadāmie maăistranti – pētījumu virzieni: tūrisms, būvniecība, uzĦēmējdarbība;
1 doktorants (Tirdzniecības uzĦēmumu dzīvotspēja Latvijas reăionos)

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)

Studiju kursi (studiju priekšmeti)
1. Studiju priekšmets „UzĦēmējdarbība” (6 KP)
2. Studiju priekšmets „Kvalitātes vadība un ekonomika” (2 KP)
3. Studiju priekšmets „UzĦēmējdarbība tūrismā” (2 KP)
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 14:
t.sk. grāmatas - 4, raksti - 9, zinātnisko darbu atskaites - 0, metodiskie materiāli - 1.
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Tourism as a developmental factor in the rural environment // Humanities and Social Sciences.
Latvia. – Nr.1 (2001), 99.- 109.lpp.
2. The quality of rural tourism product in Latvia // Agriculture in Globalising World: International
Scientific Conference, Tartu, Igaunija, 2001.g. 1. – 2.jūn.: referātu materiāli.- Tartu, 2001.– 167. –
177.lpp.
3. Kvalitāte kā tūrisma produkta konkurētspējas paaugstināšanas līdzeklis // Tradicionālais un
novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā: starptautiskā zinātniskā konference, Rēzekne,
Latvija, 2002.g. 28.febr. – 2.marts: referātu materiāli.- Rēzekne: RA, 2002.- 243. – 251.lpp.
4. Latvijas lauku ainavu degradējošie faktori // Opportunities and Solutions of Rural Development at
the Beginning of 21st Century: International Scientific Conference, Jelgava, Latvija, 2002.g. 18. –
19.apr.: referātu materiāli.- Jelgava: LLU, 2002.- 157. – 163.lpp.
5. Tourism Supra – structure in Regions of Latvia // Economics Science for Rural
Development: international scientific conference, Jelgava, Latvija, 2003.g. 9. – 10.apr.:
referātu materiāli.- Jelgava: LLU, 2003.- 446. – 451.lpp.
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
Tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika” (2003.gada 31.janvāris – 2003.gada 25.aprīlis)
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
nav
Goda nosaukumi, apbalvojumi
Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātĦu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un
Hipotēku bankas balva jaunam zinātniekam (piešėirta 2002.gada 18.decembrī)
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
nav
Valodu zināšanas:
Latviešu valoda
Krievu valoda

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji
X

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji
X

X

Runātprasme
teicami, labi, vidēji
X

X

X

Vācu valoda

X

X

X

AngĜu valoda

X

X

X

_____________ valoda

01.01.2007.
(Datums)

(Paraksts)
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Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds

Gunita Mazūre

Dzimšanas gads

1970

Izglītība
1998-2003
1996-1998
1993-1996
1989-1993

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Ekonomikas fakultāte, doktorantūra
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Ekonomikas fakultāte, maăistrantūra
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte,
maăistrantūra
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte

Doktora grāds agrārajā
ekonomikā
Ekonomiste (maăistra
grāds)
AngĜu val. filologs
(maăistra grāds)
AngĜu val. filologs
(bak. grāds)

Zinātniskie grādi (gads – grāds)

2004. gada 7. maijs - Ekonomikas doktores
zinātniskais grāds Agrārajā ekonomikā (Dr.oec.).

Akadēmiskie amati un nosaukumi

Docente

Darbs (sākot ar patreizējo)
2004 2003 2001 - 2003
1998 - 2003
1996 - 1998
1993 - 1996

LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedra, docente
LLU Sociālo ZinātĦu fakultāte, Valodu katedra, docente
LLU Sociālo ZinātĦu fakultāte, Valodu katedra, lektore, stundu
pasniedzēja
Jelgavas pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu” uzĦēmums, Pasaules Bankas
projekta īstenošanas grupa – finansiste/ekonomiste
Jelgavas pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu” uzĦēmums, Pasaules Bankas
projekta īstenošanas grupa - tulks
Jelgavas 1. ăimnāzija, angĜu valodas skolotāja

Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1. Development and Position of Small and Medium Size Enterprises in National Economy
of Latvia // Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for
Rural Development’ 2006”.- Jelgava: LLU, 2006. - 222. - 232. pp.
2. Agrarian Issues in Latvia under the Context of Knowledge Based Economy (ar
līdzautoriem) // Proceedings of the International Scientific Conference “Agrarian Issue in
Poland and in the World” ”.- Warsaw: Warsaw Agricultural University, 2005. - 87. - 97. pp.
3. Implementation of State Support Policy for the Development of Agriculture //
Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for Rural
Development’ 2005”.- Jelgava: LUA, 2005. - 61. - 69. pp.
4. The Role of Employment in Mitigating Social Exclusion in Latvia // Proceedings of the
International Scientific Conference “Social Integration in an Expanding Europe”. – Jelgava:
LLU, 2004. – 44.-51. pp.
5. National Support for the Development of Agriculture in Latvia // Proceedings of the
International Scientific Conference “Perspectives of the Baltic States’ Agriculture under the
CAP Reform”. – Tartu, 2003. – 151. – 165. p.
6. Latest Agricultural and Rural Entrepreneurship Crediting Programmes in Latvia //
Proceedings of the International Scientific Conference of PhD Students “Youth Seeks
Progress’ 2003”. – Kaunas, 2003. – 160. – 167. p.
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7. Credit Market of Agriculture and Rural Entrepreneurship // LLU Raksti Nr. 9 (304). Jelgava, 2003.- 52. – 61. p.
8. Kredītu ietekmes uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku uzĦēmējdarbības attīstību
novērtējums // LLU Raksti Nr. 9 (304).- Jelgava, 2003.- 62. – 68. lpp.
9. Kredītu garantiju nozīme mazo un vidējo lauku uzĦēmēju kreditēšanās sekmēšanā //
Proceedings of the International Scientific Conference “Globalization of Economics and its
Problems”.- Rīga: LU, 2002.-183.-192. lpp.
10. Foreign Investments in Agriculture, Forestry and Food Industry and their Impact on
GDP and Export of Particular Sectors // Proceedings of the International Scientific
Conference “The Economic Science for Rural Development”.- Jelgava: LUA, 2003. 349. - 360. p.
Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados) –
Dalība zinātniskos projektos (6 gados) –
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
1. Atbildīgā redaktore starptautiskajam periodiskajam zinātniskajam žurnālam “Economics
and Rural Development in the Baltics”. Žurnālu izdod sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas un
Polijas Lauksaimniecības universitātēm.
2. Akadēmiskās lekcijas lasīšana Padovas (Itālija) Lauksaimniecības universitātē Zemes un
agro-mežsaimniecības sistēmu fakultātē (Università Degli Studi di Padova). Lekcijas
nosaukums “Valsts finansiālais atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai: subsīdijas,
kredīti, kredītu garantijas, nodokĜi un investīcijas” (angĜu val.) – 2006. gada 4.-9. jūlijā
3. Latvijas Lauksaimniecības un Meža ZinātĦu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes un Latvijas Hipotēku bankas balva jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu
lauku attīstības zinātniskajos pētījumos (LLMZA, LLU, HB Atzinības raksts, 2003. gada
12. decembrī) (tika apbalvots promocijas darbs).
Recenzētie promocijas darbi
1. Agita ŠĜara “Latvijas pašvaldību teritorijas attīstības programmu kvalitātes izvērtēšanas
sistēma” - LLU EF un ITF akadēmiskā personāla pārstāvju kopsēde, 2005. gada 24. maijs
(promocijas darba izvērtēšana aprobācijai – starpkatedru sēdē).

2. Dalia Jatkūnaité “Models of Formation and Continuity of Company Informative Dividend
Policy” – KauĦas Tehnoloăiju universitāte, 2005. gada
kopsavilkuma recenzija).

10. februāris (disertācijas

2007. gada 2. aprīlī
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LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)
Pēteris
Vārds
Rēzeknes rajons
Dzimšanas vieta

Rivža
Uzvārds
1947
Dzimšanas gads

LLU, zinātĦu prorektors, profesors
Darba vieta un ieĦemamais amats
Lielā iela,2, LV-3001, Jelgava
Darba vietas adrese:

TālruĦa
Nr.
Fakss:
E-pasts:

3005633, 29171449
3005685
Peteris.Rivza@llu.lv

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

Studiju laiks

Specialitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

09.1967.07.1972.

L/s procesu
mehanizācija

Kvalifikācij
a
Inženierismehāniėis

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
Gads
valsts
Latvijas
Lauksaimniecības 1978.
akadēmijas
zin.padome

Specialitāte

Zinātniskais
grāds

Diploma
Nr.
TM
Nr 025492

l/s mehaniz.

Tehnisko
zin.kand.

Nostrifikācija
Latvijas 1992.
Lauksaimniecības
universitātes Habilitācijas un
promocijas padomē H-1

l/s tehnika

Dr.sc.ing.

Latvijas
Lauksaimniecības 1995.
universitātes Habilitācijas un
promocijas padome H-1

l/s tehnika

Dr.sc.habil.i G-Dh
ng.
Nr 000023

G-D
Nr 000001

Darba pieredze
2002.g. – LLU zinātĦu prorektors;
2001.-2002.g. – LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes dibinātājs un pirmais dekāns ;
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1992.-2001.g. – LLU Informātikas institūta direktors;
1990.-1992.g. – LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs;
1984.-1990.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras vadītājs;
1981.-1984.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras docents;
1972.-1981.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras asistents.
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana
Zinātniskās darbības virzieni : Sistēmu analīze un modelēšana, informācijas
drošība, reăionu ekonomiskā analīze un modelēšana, lauksaimniecības
informatizācija, lauksaimniecības ražošanas procesu matemātiskā modelēšana.
Piedalīšanās projektos:
1. ES 6 Ietvara projekts „Innovation Trough Research Opportunities” (2005-2007),
Līdzdalība projektā: Latvijas puses koordinators
2. LZP sadarbības projekts 02.0016. „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība
Latvijas lauksaimniecībā” 2002.-2005., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs.
3. LZP sadarbības projekts Nr. 06.0040.1.4 " Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu
vadības sistēmas " 2006.-2007., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs.
4. Latvijas Meža attīstības fonda projekts „Meža produktu plūsmas matemātiskais
modelis”, 2005., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs.
5. Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Lauksaimniecības nozares un zinātnes
attīstības stratēăija”, 2006., Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs.
6. Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā
par lauksaimniecības pētījumu stratēăijas izstrādi ar foresight metodi”, 2006.,
Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs.
7. ESF LM nacionālās programmas projekts „Latvijas darba tirgus reăionālie specifiskie
apstākĜi”,2005.-2007. Līdzdalība projektā: projekta vadītājs.
8. ESF LM nacionālās programmas projekts „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa
prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze”,2005.-2007.
Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs.

Zinātniskais vadītājs 9 doktorantiem, divi no viĦiem - I.Arhipova un M.Megnis
ir sekmīgi aizstāvējuši promocijas darbus, kā arī ir vadījās vairākiem LLU
Informācijas tehnoloăiju fakultātes bakalaura un maăistra darbus.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. The
International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”,
2004, Jelgava.
2. Rivža P., Kopeika E. Information Society in the Baltic States. The International
Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications for Rural
Development”, 2004, Jelgava.
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3.

Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for
common feeding establishments. The International Scientific Conference „Information
Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava.
4. KorĦejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep. The
International Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications
for Rural Development”, 2004, Jelgava.
Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Sistēmu analīze un modelēšana (ITF bakalauriem un maăistrantiem), Kriptogrāfija un datu
drošība (ITF bakalauri), IT nozares likumi un standarti (ITF maăistrantiem), Ekonomisko
pētījumu kvantitatīvās metodes (EF doktorantiem).
Studiju programmu vadīšana: Akadēmiskā inženierzinātĦu bakalaura studiju programma
„Datorvadība un datorzinātne”, Akadēmiskās inženierzinātĦu maăistra studiju programmas
„Informācijas tehnoloăijas” apakšprogramma „Ražošanas datorvadības sistēmas”, Doktora
studiju programma „Informācijas tehnoloăijas”.
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie
materiāli): 112
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. Proceeding of
the International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”,
Nr.6, 2004, Jelgava, P. 147-152
2. Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for
common feeding establishments. Proceeding of the International Scientific Conference
„Information Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004,
Jelgava, P.59-62.
3. KorĦejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep.
Proceeding of the International Scientific Conference „Information Tecnologies and
Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava, P.63-65.
4. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecība . 2005. ,Jelgava, 657lpp.
5. Rivža P. Riska faktoru izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā. LLU
Raksti, Nr.11(306), 2004., Jelgavā, 3-8 lpp.

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
1. Zviedrijas Lauksaimniecības ZinātĦu universitātē, biotehnoloăija un
modelēšana, (2006),
2. Islandes universitāte, inovācijas un to attīstība (2006)
3. Seminārs IST 2004 Event, Haaga, (2004).
4. Seminārs IST 2006 Event, Helsinki, (2006).
5. Igaunijas Lauku universitāte un Tartu Tehnoloăiskie parki- ES struktūrfondu līdzekĜu
izmantošana doktoru studiju attīstībā un zinātnes un tehnoloăiju parku pilnveidē.
(2005).
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
LLMZA loceklis (1996), ZiemeĜvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas biedrs (1996)
un nacionālais koordinators (2004), Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs (2000),
Latvijas Automātikas nacionālās org-jas loceklis (kopš 1995). Latvijas Imitācijas biedrības
biedrs (kopš 1996), Latvijas informācijas un telekomunikāciju asociācijas biedrs (kopš
2001),LR IZM Informātikas padomes loceklis, LLU Konventa loceklis (kopš 1991),
priekšsēža vietnieks (1998.-2001.), priekšsēdis (2001.-2002.), LLU Senāta loceklis (kopš
1991), LLU Mācību padomes loceklis, LLU ZinātĦu padomes priekšsēdētājs, LLU
Informācijas tehnoloăiju fakultātes Domes loceklis, LLU Ekonomikas promocijas padomes
loceklis, LLU Ekonomikas profesoru padomes loceklis, Starptautisko konferenču orgkomiteju
vadītājs (Jelgava, 2007) un loceklis (KauĦā, 2007), Eiropas pastāvīgās komisijas par
zinātniskiem pētījumiem lauksaimniecībā loceklis(kopš 2005).
Goda nosaukumi, apbalvojumi
LR Vides ministrijas Atzinības raksts (1999), LZA, a/s Dati exigen Group un Latvijas
Izglītības fonda mērėprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” balva (2005).
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
nav
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
Runātprasme
teicami, labi, vidēji teicami, labi,

vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
AngĜu valoda
_____________ valoda

07.03.2007.
(Datums)

















(Paraksts)
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Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds
Anda Jankava
Dzimšanas gads
1951.
Izglītība
LLA, 1969.-1974., inženieris zemes ierīkotājs;
LLA, nekl.aspirantūra 1977.- 1982., ekon. zinātĦu kandidāte
Zinātniskie grādi (gads – grāds)
1982.g. ekon.zin.kand., dipl.ZŽ Nr. 012201
1992.g. Ekonomikas doktors, Dr.oec., dipl.G-D Nr.000206
Akadēmiskie amati un nosaukumi
Profesore, LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras vadītāja
Darbs (sākot ar patreizējo)
Kopš 2002.g.
LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas
katedra
Kopš 2001.g.
LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas
katedra
1991.g.-2001.g.
LLU Zemes ierīcības katedra
1998.g.-2002.g.
LLU Zemes ierīcības katedra
1987.g.-1998.g.
LLU Zemes ierīcības katedra
1985.g.-1987.g.
LLU Zemes ierīcības katedra
1978.g.-1985.g.
LLU Zemes ierīcības katedra
1976.g.-1978.g.
LLU Zemes ierīcības katedra
1974.g.-1976.g.
LLU Zemes ierīcības katedra

profesore
katedras vadītāja
katedras vadītāja
asociētā profesore
docente
vecākā pasniedzēja
asistente
vec.zin. līdzstrādniece
jaun.zin. līdzstrādniece

Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1. Jankava A., Palabinska A. (1998) Lauku saimniecību zemes platības un to vidējie lielumi // LLU
Raksti. – Jelgava, Nr.17(294). – 224.-233.lpp.
2. Янкава А. (1998) Устойчивость землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств
//Mатериалы международной конференции “Земельная реформа и землеустройство - 98”.
Kauнaс академия. - c. 42-48.
3. Лоцмер М., Янкава А. (2001) Консолидация и ее место в системе землеустроительных
мероприятий Латвии \\ Земельная реформа и землеустройство - 98”. Kauнaс академия. - c.5865.
4. Jankava A. (2003) Latvijas lauku saimniecību lielumu analīze // Economic Science for Rural
Development: International scientific conference, Reports (Proceedings)/ First part. – Jelgava:
LLU. –59. – 66.lpp.
5. Jankava A. (2003) Situation of Land Consolidation in Latvia // Baltic Surveying ’03: Transactions
of the Estonian Agricultural University.- Tartu: EAU, 2003, Nr. 216. – 48 – 55 p.
6. Янкава А., Канавиньш Х. (2005) Учет земель, регистрация землепользования и
формирование земельного кадастра на территории Латвии (1991 – 2004 гг.)\\ Baltic
Surveying`05: The International Scientific – Methodical Conference of Agricultural Universities in
the Baltic States and other countries, the 12 – 13 May (Proceedings). – Jelgava: LLU. – c. 97-106.
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Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
2001.-2004.g. vadīts LZP grants Nr.01.0783 “Lauku saimniecību zemes konsolidācijas
pamatnoteikumi un metodes”;
2005.-2007.g. vadīts LZP grants Nr.05.1592 “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku
apvidos”;
2006.g. vadīts LLU zin.projekts Nr.06.29-xp36 “Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku
apvidos”.
Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
Dalība starptautiskajā COST projektā Nr.291/00 par tēmu “Modelling Real Property Transactions”
(2001.-2005.).
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
- Zemes ierīcības specialitātes 4 studiju programmu vadītāja – akadēmiskā maăistra un
bakalaura studiju programma, pirmā un otrā līmeĦa augstākās izglītības profesionālās
studiju programmas)
- Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas īstenā locekle(ievēlēta 2002.);
- LLU Senāta locekle (ievēlēta 2007.g.14.februārī);
- Mācību metodiskā apvienība zemes ierīcības un kadastru izglītībā pie Maskavas Valsts
Zemes ierīcības universitātes, Krievija (apvieno 47 augstskolas no Krievijas un citām
valstīm), piedalos apvienības darbā kā tās ārzemju locekle;
- Latvijas Mērnieku biedrības biedre.

2007.gada 2.aprīlī
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Zinātniskā vadītāja CV
1. Vārds, uzvārds

Īrija Vītola

2. Dzimšanas gads

1942. gads

3. Izglītība
N.p.k.

Gads

1.

1957.62.

2.

1963.68.

3.

1968.71.

Mācību iestāde

Studiju laiks

Kazdangas
4,5 gadi
lauksaimniecības
tehnikums
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija
4,5 gadi
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija,
3,0 gadi
klātienes aspirantūra

Specialitāte
Agronomija

Kvalifikācija
Agronoms

Agronomija - Lauksaimniecības
ekonomika
ekonomists

Ekonomika

Lauksaimniecības
ekonomists

4. Zinātniskie grādi (gads – grāds)
N.p.k.

1.

2.

Zinātniskā padome, iestāde,
valsts

Specialitāte

Zinātniskais
grāds

Lauksaimniecības 12.01.1972.

Ekonomika

Ekonomikas
zinātĦu kandidāts

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte (LLU habilit. un 02.10.1992.
promocijas padome) H-4

Ekonomika

Dr.oec.

Latvijas
akadēmija

Datums

Diploma
nr.
015637

GD
Nr.00018
7

5. Akadēmiskie amati un nosaukumi
Asoc.profesore kopš 2001.-2006. gadam, profesore kopš 2006. gada.
6. Darbs (sākot ar patreizējo)
LLU kopš 1997. gada. LLU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un finanšu katedras docente
(1998.-2001.), asociētā profesore kopš 2001.-2006.gada, profesore kopš 2006.gada.
7. Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1. Latvijas teritorijas reăionālā rajonēšana lauksaimniecības vajadzībām. Dabas apstākĜi un to
ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga, 2004. 108.-128. lpp.
2. Akcīzes nodoklis Latvijā kontekstā ar ES nostādnēm. Latvijas Universitātes raksti.
Ekonomika, III, 671. Latvijas Universitāte 2004. 401.-416. lpp.
3. The Importance of personal Income Tax in Latvian National Economy. (Economic Science of
Rural Development. Report (Proceedings) Jelgava 2004., 102.-110. lpp.
4. Excise tax of mineral oil products in Latvia in the EU context and problematic aspects of
accounting//Economic science for eural development. Proceeding of the International
Scientific conference 2005, Nr. 8, Jelgava, 2005, 135.-147.lpp.
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5. Muitas nodoklis Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Tautsaimniecības
un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie
raksti. RTU. Rīga 2006. 220.-225. lpp.
6. Customs duties and problematic aspects of financial inventory quantities. Proceeding of the
International Scientific conference 2006. Nr. 11, Jelgava, 2006. 49.-56. lpp.
8. Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
Zinātniskais projekts Nr. 05 1900 - Latvijas nodokĜu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības
attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai no 2005. līdz 2007. gadam. LZA grants.
9. Dalība zinātniskos projektos (6 gados) – līdzizpildītājs.
Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē no 2001. līdz 2004. gadam.
LZA grants.
Zinātniskais projekts Nr. 05 1900 - Latvijas nodokĜu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības
attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai no 2005. līdz 2007. gadam. LZA grants.
10. PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
Darba grupas pārstāvis (līdzizpildītājs) no LLU EF pie LR Zemkopības ministrijas rīkojuma „Par
metodikas izstrādi lauksaimniecības radīto zaudējumu novēršanā” (rīkojums 27.10.2003. Nr.4.1213235). Tika sagatavoti priekšlikumi par zaudējumu novērtējuma metodiskajiem aprēėiniem un
noteikta tās praktiskā pielietojamība.
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CURRICULUM VITAE
Anita
Vārds
Latvija, Jelgava
Dzimšanas vieta
16.maijs 1970.gads
Datums, mēnesis, gads

AuziĦa
Uzvārds
160570 – 10012
Personas kods
latviete
Tautība

LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras asociētā profesore
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
Svētes ielā – 18
Jelgava
LV 3001
TālruĦa Nr.
+371 30 25170
E-mail:
uzn@cs.llu.lv

Mājas adrese:
Kooperatīva ielā 4 - 18
Jelgava
LV 3003
TālruĦa Nr.
+371 26548252
E-mail:
anita.auzina@llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra,
doktorantūra.
Mācību iestāde, valsts
Doktorantūra
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU),
Ekonomikas fakultāte (EF)
Maăistrantūra
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU),
Ekonomikas fakultāte (EF)
Pamatstudijas
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU),
Ekonomikas fakultāte (EF)

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1999.-2002.

Ekonomika

Ekonomikas doktora zinātniskais
grāds
Agrārajā ekonomikā (Dr.oec.)
20.12.2004.

1997.-1999.

Ekonomika

Ekonomikas zinātĦu maăistra
grāds (Mg.oec.) 02.06.1999.

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.
2003.
1997.

Internationale Hochschulkooperation – VATTER Consultihg GmbH, Dresden
Tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika” - Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte
Grāmatvedības pārskatu interpretācija un pielietošana – Dānijā, Borholma.
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Zinātniskā darbība
Publikācijas Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskos starptautiskos, ārvalstu un Latvijas
izdevumos:
 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 atšėirības 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 (4) vadīšana
Bakalauru (47) un kvalifikācijas darbu (11) vadīšana
Studiju programmu vadīšana:
 LLU Ekonomikas fakultātes akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
„UzĦēmējdarbība un vadīšana” apakšprogramma
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Studiju priekšmetu programmu vadīšana:
 „UzĦēmējdarbības plānošana, organizēšana un kontrole” – LLU Ekonomikas fakultātes
profesionālā augstākās izglītības maăistra studiju programma – 3 KP (nodota uz licenzēšanu)
 „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
 „Mārketinga 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.
01.05.2005.-31.11.2005.
2004./2005.māc.g.
no 2004.
no 1998.
1999.-2002.
2001./2002. māc.g.
1997.
1996.

LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras asociētā profesore
Biznesa Augstskolas Turība, Ekonomikas zinātĦu katedras
vadītāja
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administratīvā
augstskola, Mārketinga un menedžmenta katedras lektore
SIA “Viesnīcu un restorānu mācību centrs”. Profesionālās
pilnveides programmas lektore
LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedras lektore
KIF “Biznesa komplekss”. Bezdarbnieku kvalifikācijas celšanas
mācību programmas lektore
Biznesa Augstskolas Turība, Ekonomikas katedras lektore
A/s “Rīgas Miesnieks” Mārketinga nodaĜas produktu menedžere
Latvijas Lauksaimniecības Konsultāciju centrs, Ekonomikas un
grāmatvedības nodaĜas galvenā speciāliste juridiskajos jautājumos

Citas organizatoriskā darba aktivitātes
 LLU UzĦemšanas komisijas atbildīgā sekretāre
 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
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Zinātniskā vadītāja CV
Vārds, uzvārds GAIDA KALNIĥA
Dzimšanas gads 1942. gada 9. novembrī
Izglītība augstākā
Zinātniskie grādi (gads – grāds) dr. oec. -1979
Akadēmiskie amati un nosaukumi Grāmatvedības un finanšu katedras asociēta
profesore
Darbs (sākot ar patreizējo)
Pasniedzēja amatos
1. LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asociēta profesore (no 2001. gada
oktobra);
2. LLU grāmatvedības un finanšu katedras docente ( 1980- 2001);
3. LLU grāmatvedības un finanšu katedras vecākā pasniedzēja (1975-1980);
4. LU Grāmatvedības katedras doktorande (1971-1974);
5. LLA grāmatvedības un statistikas katedras asistente (1966-1971);
Administratīvos amatos
1. LLU Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja ( 1994-1999);
2. LLU Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes dekāne (1987-1992);
3. LLU Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes prodekāne (1978-1987).
Zinātniskās nozīmīgākās 5 – 10 publikācijas
1. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstība Latvijā ( iesniegts
EF 2007 gada 26-26 aprīĜa konferences „ Ekonomikas zinātne lauku attīstībai
2007” rakstiem).
2. Cukura nozare un tās reformas īstenošanas aspekti Latvijā ( līdzautore I. Pilvere) (
iesniegts EF 2007 gada 26-26 aprīĜa konferences „ Ekonomikas zinātne lauku
attīstībai 2007” rakstiem).
3. Raksti ar praktiskiem ieteikumiem par grāmatvedības aktualitātēm- publikācijas
grāmatvežu profesionālajos žurnālos : Bilance, Grāmatvedība un revīzija no 2001.
gada oktobra līdz 2007. gada martam kopā 47 publikācijas.
Zinātniskās pētniecības projektu vadīšana (6 gados)
Valsts pārvaldes institūcijas (Finanšu ministrijas) pasūtītais pētījums Grāmatvedības jomā
nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas analīze un grāmatvedības jomas
varbūtējās reglamentācijas iespējamās sekas” – 2003 gads
Dalība zinātniskos projektos (6 gados)
Valsts pārvaldes institūcijas (Finanšu ministrijas) pasūtītais pētījums Grāmatvedības jomā
nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas analīze un grāmatvedības jomas
varbūtējās reglamentācijas iespējamās sekas” – 2003 gads
PapildziĦas par zinātnisko, akadēmisko un profesionālo darbību
1. Promocijas darbu recenzijas:
 Inga Būmane –Nemateriālo aktīvu grāmatvedības metodoloăiskās problēmas
Latvijas Republikā” LU 21.01.2003.- LR ZP recenzents
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 A. Ponomarjovs Revīzijas regulējošo prasību attīstība Latvijā –LU – 2005- LR ZP
recenzents
 A. Ponomarjovs Revīzijas regulējošo prasību attīstība Latvijā – LU promocijas
padome – oficiālais recenzents (2006)
 A. PrauliĦš Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse –LU promocijas
padome- oficiālais recenzents (2006)
2.
Zinātnisko publikāciju recenzēšana publikācijām vispāratzītos citējamos
zinātniskos rakstu krājumos.
3. Profesionālu pakalpojumu sniegšana Zemkopības ministrijai
1.1. ZM līgums NR. 29.06.06/C-174 (uz valsts iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2006/15)
„Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību grāmatvedības un ekonomisko
datu audita veikšana, Ħemot vērā Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta
norādījumus” (2006).
2.2. ZM līgumsNR. 181006/C-261 „ Veikt Lauku attīstības plāna atbalsta pasākuma
“Ražotāju grupas” jeb lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS)
apmācību, sniegt konsultācijas un noorganizēt semināru par starptautiskajiem
standartiem”(2006).
4. Studiju programmu vadītāja LLU Ekonomikas fakultātē:
• Maăistratūras programma Ekonomika, apakšprogramma “Grāmatvedība un uzskaites
teorija”.
• Bakalaura programma “Ekonomika” apakšprogramma “Grāmatvedība un finanses”.
• Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programma “Saimnieciskās darbības
uzskaite, kontrole un analīze”.
5. Semināru vadīšana par aktuāliem grāmatvedības un revīzijas jautājumiem sakarā ar
normatīvo aktu izmaiĦām uzĦēmumu iestāžu un organizāciju grāmatvežiem, zvērinātiem
revidentiem VID darbiniekiem, LR Zemkopības ministrijas LAD darbiniekiem ( Lietišėās
informācijas dienests SIA, Lauku konsultācijas un izglītības centrs, LZRA Izglītības
centrs, LR Juridiskais centrs, Jelgavas un Tukuma VID nodaĜas).
6. Zvērināta revidenta prakse.
7. Grāmatvedības metodiskās padomes locekle (LR FM).

Paraksts

(G. KalniĦa)

02.04.2007
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LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)
Evelīna
Vārds
Jelgava
Dzimšanas vieta

Špakoviča
Uzvārds
1976
Dzimšanas gads

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, docente
Darba vieta un ieĦemamais amats
Darba vietas adrese:
Lielā ielā 2, Jelgavā

TālruĦa
Nr.
Fakss:
E-pasts:

29640116
+371 30 84987
Evelina.Spakovica @llu.lv

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

Studiju laiks

Specialitāte

Pamatstudijas, LLU, Latvija
Maăistratūra, LLU, Latvija

1994.-1998.
1998.-2000.

Doktorantūra, LLU, Latvija

2000.-2003.

Tiesību zinības
UzĦēmējdarbība
un vadīšana
Reăionālā
ekonomika

Kvalifikācij
a
Ekonomikas
Ekonomikas
Ekonomikas

Zinātniskā kvalifikācija
Specialitāte

Zinātniskais
grāds

1998.

Tiesību zinības

LLU, Latvija

2000.

LLU, Latvija

2004.

UzĦēmējdarbība
un vadīšana
Reăionālā
ekonomika

Ekonomikas
bakalaurs
Ekonomikas
maăistrs
Ekonomikas
doktors

Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
LLU, Latvija

Gads

Diploma
Nr.
001713
001517
0010

Darba pieredze
2005.g. docentes v.i. LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedrā
2006.g. docente LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedrā
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana
•
•

LZP doktorantūras grants, LLU, 01.07.2001.-01.09.2003.
LZP finansētais pētījumu sadarbības projekts 02.0018.11.1. “Reăionālā attīstība: Zemgale”,
LLU, 2002.- 2003.
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•
•
•
•
•
•

LZP finansētais pēc doktorantūras projekts 01.0797 “UzĦēmējdarbības formu, veidu un
virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālajā attīstībā”, LLU, 2001.- 2004.
LZP finansētais projekts 01.0798. “Atbilstības kontrole patērētāju tiesību un interešu
aizsardzībai” LLU, 2001.- 2004.
LZP granta pētniecības projekts 01.0013.1., LLU, 2001.
LZP pētījumu projekts 01.0867., LLU, 2001.-2004.
LZP pētījumu projekts 96.0072, LLU, 1997.-1999.
LZP pētījumu projekti 05.1594. „Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā”,
05.1595. „Intelektuālās tehnoloăijas patērētāju interešu un tiesību aizsardzībai”, 2005.- 2006.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
1.1. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development”.
Referāta tēma: “Patērētāju interešu aizsardzība reăionālajā aspektā”, LLU, Jelgava,
2003.gada 9.-10.aprīlī.
1.2. Starptautiskā zinātniskā konference “Tirgus ekonomikas valstis integrācijas apstākĜos:
problēmas, perspektīvas”. Referātu tēmas: “Latvijas patērētāju interešu aizsardzības
kopējie principi Eiropas Savienībā integrācijas kontekstā”, “Patērētāju interešu
aizsardzības novērtējums reăionālajā skatījumā” un “Intelligent Technologies for
Consumer’s Rights and Interest Protection”. Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA),
Rīga, 2003.gada 27.-28.maijā.
1.3. International Scientific Conference “Motor Vehicle, Logistics, Alternative Fuels”.
Presentations: “Управление качеством товаров и услуг в интересах потребителей”,
“Application of artificial intelligence for quality control of agricultural production” LLU,
Jelgava, 2003, April 24.
1.4. International Scientific Conference “Advanced Technologies for Energy Producing and
Effective Utilization”. Presentation: Artificial Tongue - Intelligent Instrument for
Consumer Protection. LLU, Jelgava, 2004, June 28-29.
1.5.Referāts „Intelligent Technology for the Conformity Assessment of Agricultural
Products” konferencē „International Joint Conferences on Computer, Information, and
Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2005)”, University of Bridgeport (USA)
2005.gada 16.decembrī.
1.6. Latvijas patērētāju aizsardzības tiesiskās bāzes attīstība. “Ekonomikas zinātne – lauku
attīstībai”, Jelgava, 2006.
1.7. Intelligent Technologies for the Risk Assessing in the Chain of Agricultural Production.
V starptautiskā zinātniskā konference “Inženierzinātne - lauku attīstībai”, Jelgava, 2006.
1.8.Development of Intelligent Technologies for Consumers Protection in the Food Market.
Proceedings of International Conference ”Animals. Health. Food Hygiene”, LLU, Jelgava,
2006.g.10.11.
1.9.Lauksaimnieciskās produkcijas atbilstības kontroles intelektuālie modeĜi. Proceedings of
International Conference ”Animals. Health. Food Hygiene”, LLU, Jelgava, 2006.g.10.11.
Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Patērētāju tiesību aizsardzība, Tiesību pamati
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie
materiāli): 23
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
1.1. Spakovica E., Moskvin G. Intelligent sensometrical tool for the conformity
assessment of agricultural products. Proceedings of the 2004 CIGR International
Conference. Beijing, China, 11- 14 October 2004, CD Paper, 14 p.
1.2. Spakovica E., Moskvin G. "Artificial tongue"- intelligent technology for consumer’s
protection. Proceedings of the International Conference ISOT/JASTS 2004, Kyoto,
Japan, July 5 - 9, 2004, Japan, CD Paper Number P117, 9 p.
1.3. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reăionālajā aspektā./ Promocijas
darba kopsavilkums, Jelgava, 2004., 63 lpp.
1.4. Špakoviča E. Latvijas patērētāju aizsardzības tiesiskās bāzes attīstība. “Ekonomikas
zinātne – lauku attīstībai”, Jelgava, 2006., 248.lpp.
1.5. Spakovica E., Moskvin G. Intelligent Technology for the Conformity Assessment of
Agricultural Products.//Advances in Computer, Information, and Systems Sciences,
and Engineering. Proceedings of IETA 2005, TeNe 2005 and EIAE 2005, Hardcover
ISBN: 1-4020-5260-X, Springer - Berlin- Heidelberg -New York, 2006 XV, 489 p.
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
2006.gadā – kursi „Augstskolu didaktika”
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
Goda nosaukumi, apbalvojumi
 2001.gadā piešėirta Latvijas ZinātĦu akadēmijas Jauno zinātnieku balva par maăistra
darbu “Patērētāju intereses un to aizsardzība”;
 2004.gadā par promocijas darbu “Patērētāju intereses un to aizsardzība reăionālajā
aspektā” piešėirta LLMZA, LLU un Hipotēku bankas balva;
 2006.gadā izteikta Latvijas ZinātĦu akadēmijas atzinība par promocijas darbu
“Patērētāju intereses un to aizsardzība reăionālajā aspektā”.
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
Runātprasme
teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
AngĜu valoda
_____________ valoda

11.03.2007.
(Datums)

(Paraksts)
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CURRICULUM VITAE
1. Vispārīgās ziĦas
1.1. Vārds, uzvārds
1.2. Personas kods
1.3. Dzimšanas vieta
1.4. Adrese
1.5. Izglītība
1.6. Akadēmiskie nosaukumi un
zinātniskie grādi
1.7. Nodarbošanās

Sofija Ruskule
060431-10048
Malnavas pag.
RaiĦa ielā 3, dz. 28, Jelgava
Dr.oec. doc.emeritus
augstākā

LLU Ekonomikas fakultāte
UzĦēmējdarbības un vadības
katedra, docente (0,35
1.8. Valodas lietošanas prasmes Krievu val. – pārvaldu brīvi;
Vācu val. – sarunvalodas līmenī
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
2.1. Mācību līdzeklis
Vadīšana. Sastādītāja un līdzautore,
personīgi 50 lpp., Jelgava, 2005.
2.2. Mācību grāmata
Vadīšanas pamati. sastādītāja un
līdzautore, personīgi 50 lpp.,
Malnava, 2006.
2.3. Mācību līdzeklis
Vadīšana un vadītājs. Līdzautore,
personīgi 67 lpp., Rīga, Biznesa
komplekss, 2001.
3. Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
3.1. Lekcijas un kursa darbu vadīšana Ekonomikas fakultātes 2. kursa
nepilna laika maăistrantiem studiju
programmā Vadīšana
3.2. Lekcijas
Ekonomikas fakultātes 1. kursa pilna
laika maăistrantiem studiju
programmā Vadīšana
3.3. Bakalauru darbu recenzēšana
Ekonomikas fakultātes pilnā un
nepilnā laika studentiem, ik gadus 5-7
darbi.
3.4. Mācību līdzekĜu recenzēšana
Praktikums vadīšanas programmā 2
darbi
Praktikums un darba burtnīca
lietvedības programmā 2 darbi
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LIETIŠĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)
ANDA

ZVAIGZNE

Vārds

Uzvārds

Jelgava

1977

Dzimšanas vieta

Dzimšanas gads

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarbības
vadības katedras lektore
Darba vieta un ieĦemamais amats

Darba vietas adrese:

Svētes iela 18
Jelgava, LV-3001
Latvija
+371 3025170

TālruĦa Nr.
Fakss:
E-pasts:

efuzn@cs.llu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Ekonomikas fakultāte
Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1999-2001

UzĦēmējdarbība un
vadīšana

1995-1999

Tūrisma un viesnīcu
uzĦēmējdarbība un
vadība

Maăistra
grāds
ekonomikā
Bakalaura
grāds
ekonomikā

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde, valsts

Gads

Specialitāte

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Ekonomikas
doktorantūra

2001-2005

Ekonomika

Zinātniskais
grāds
Doktora grāds

Diploma Nr.
0015

Darba pieredze
2002. 2001-2002
2005. 2003-2005
2000-2004
2000.

līdz šai dienai LLU Ekonomikas fakultātē,
UzĦēmējdarbības un vadības katedrā – lektore
LLU EF UzĦēmējdarbības un vadības katedrā asistente - stažiere
Banku Augstskolā - lektore
Grāmatvedības un finanšu koledžā - lektore
Jelgavas Amatniecības vidusskolā – ekonomikas skolotāja
Autorlīgums ar Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta padomi par ekonomiskās situācijas
analīzi teritoriālās plānošanas vajadzībām

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana
2002- 2005

Līdzdalība sadarbības projektā „Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” subprojekta „Riska
ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana”
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)
Referāta nosaukums
Riska vadīšanas
programmas izstrādes
teorētiskie pamatprincipi

Konferences nosaukums
Starptautiskā zinātniskā konference
“Lauku attīstības iespējas un
risinājumi XXI.gs. sākumā

Vieta
LLU

Laiks
19.aprīlī 2002.g.

Risk factors and their
Evaluation in Rural
Tourism Development
Project of Latvia

International scientific conference
“Economic Science for Rural
Development”

LLU

10.aprīlī 2003.g.

Development of Latvian
rural tourism in European
Union

International scientific conference
„Agrarian issue in Poland and in the
World”

Varšava

17.novembrī 2005.g.

Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Stratēăiskā plānošana, UzĦēmējdarbība

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ...9......
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)
Raksta nosaukums jeb virsraksts

Izdevums

Risk factors and their Evaluation in Rural
Tourism Development Project of Latvia

International scientific conference
“Economic Science for Rural
Development”

Main Risk Management Methods in Rural
Tourism of Latvia

Risks and losses in the level of enterprise

Lauku tūrisma darbību ietekmējošie faktori
The factors influencing rural tourism

Development of Latvian rural tourism in
European Union

LLU raksti
Miedzynarodowa Konferencje
Naukowa “Problemy rozwoju
przedsiebiorczości na obszarach
wiejskich i małych miast w
aspekcie zrównowaŜonego
rozwoju”
Starptautiskā zinātniskā conference
“ Ekonomikas zinātne – lauku
attīstībai 2005”
International scientific conference
“Agrarian issue in Poland and in
the World”

Izdošanas
vieta

Izdošanas
gads

LLU

2003

LLU

2004

Polija,
Ščecina

2004

LLU
Polija,
Varšava

2005

2005

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)
2001.09.28. – 2002.10.04.
2005.02.04. – 2005.08.04.

LLU, profesionālā pilnveides programmas studijas, iegūts
sertifikāts „Augstskolu didaktika”
Pasniedzēju kvalifikācija Vācijā „Studiju programmas attīstības
un pilnveidošanas iespējas ES vienotā telpā”

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
-
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Goda nosaukumi, apbalvojumi
-

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
-

Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji

Runātprasme
teicami, labi,

vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vācu valoda
AngĜu valoda
_____________ valoda

2007.gada 24.janvārī
(Datums)

(Paraksts)
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15. pielikums

PĒTNIECĪBAS PROJEKTU, TO VADĪTĀJU UN IZPILDĪTĀJU SARAKSTS
 Zinātniskā vadītāja I.Jakušonoka, izpildītāja sadarbības projekta Nr. 02-0016 „Riska
vadība Latvijas lauksaimniecībā” subprojektā „Riska ekonomisko iespēju un draudu
izpēte un to seku novērtēšana”, 2002.-2006.g.
 Zinātniskā vadītāja Ī.Vītola, LLU grantu projekta Nr. 05.1900. vadītāja. Nozare:
ekonomika, tautsaimniecība. Projekta nosaukums: „Latvijas nodokĜu sistēmas
pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai”,
2005.-2008.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Jakušonoka, izpildītājs LLU grantu projektā Nr. 05.1900.
Nozare: ekonomika, tautsaimniecība. Projekta nosaukums: „Latvijas nodokĜu
sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma
nodrošināšanai”, 2005.-2008.g.
 Zinātniskā vadītāja Ī.Vītola, doktorante I.Leibus, zinātniskais grants Nr. 05.1900.
„Latvijas nodokĜu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā
taisnīguma nodrošināšanai”.
 Zinātniskās vadītājas A.VilciĦa , A.Eglīte, doktorante I.Kantiėe, IZM projekts
„Maizes tirgus Latvijā”.
 Zinātniskais vadītājs A.Kapenieks, doktorante I.Kantiėe, „Tālākizglītības
programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu
pārvaldību”.
 Zinātniskā vadītāja I.Jakušonoka, doktorante I.Kantiėe, IZM projekts „Mazo
uzĦēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos”.
 Doktorante A.VītiĦa, Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas
„Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” 5. pētījums
„Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un
pilnveidošanas iespēju analīze”, VPD1/ESF/NVA/04/ NP/3.1.5.1/0001/0003/Līg.Nr.
LM17.6-04/025.2005.
 Doktorante A.VītiĦa, Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programmas
“Darba tirgus pētījumi” projekta “Labklājības ministrijas pētījumi” 4. pētījums
“Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus
prasībām”, Līguma Nr. VPD1/ESF/NVA/NP/3.1.5.1/0001/ 0003 Līg.ar LM 17.604/17-2005. LU projekta reăistrācijas Nr.2005-2223
 Zinātniskais vadītājs V.Strīėis, doktorantes A.VītiĦa, D.Vīksne, LZP grants
Nr.05.1585 „Cilvēkkapitāls: sociālā kapitāla uzkrāšanas procesa izzināšana lauku
reăionu attīstības līmeĦu izlīdzināšanai”.
 Zinātniskais vadītājs V.Strīėis, doktorante A.VītiĦa, zinātniskais proj. Nr.06.2-xi9
„Sociālā kapitāla attīstība laukos”.
 Doktorante D.Vīksne Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas
“Darba tirgus pētījumi” projekta “Labklājības ministrijas pētījumi” 4. pētījums
“Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus
prasībām”, Līguma Nr. VPD1/ESF/NVA/NP/3.1.5.1/0001/ 0003 Līg.ar LM 17.604/17-2005. LU projekta reăistrācijas Nr.2005-2223
 Doktorantes A.Soopa, A.Svarinska, B.Mistre, ESF projekts „Izglītības programmas
“Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta līgums
Nr.: 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137
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 Doktorante A.Svarinska, ESF projekts „Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentu
kvalifikācijas prakses nodrošināšana uzĦēmumos grāmatveža profesijā”, projekta
līgums Nr. 2005/0141/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0002/0137.
 Zinātniskā vadītāja V.Buăina, doktorante K.Pabērza, IZM zin. projekts
„Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākĜos”.
 Zinātniskie vadītāji V.Strīėis, I.Pilvere, doktorantes M.Pelše, E.Igaune, IZM
zin.projekts „Sociālais kapitāls lauku attīstībai”.
 Zinātniskie vadītāji V.Strīėis, doktorantes M.Pelše, A.VītiĦa, D.Vīksne, LZP
zin.projekts „Cilvēkkapitāls: sociālais kapitāls reăionālās attīstības apstākĜu
izlīdzināšanai”.
 Zinātniskās vadītājas A.VilciĦa, A.Eglīte, ZM zin.-pētn. projekts „Lauksaimniecības
nozares un zinātnes attīstības stratēăija”.
 Zinātniskā vadītāja A.VilciĦa, LZP grantu pētniecības projekts „Primārās un
sekundārās sfēras risku un krīžu ekonomisko draudu izpēte un to seku novērtēšana.”.
 Zinātniskā vadītāja I.Pilvere, Zemkopības ministrijas (LAD) projekts Nr. 220606/S
310 „Latvijas lauksaimniecības nozares un lauksaimniecības zinātnes attīstības
stratēăija”.
 Zinātniskie vadītāji I.Pilvere, V.Kozlinskis, Zemkopības ministrijas projekts Nr.
260706/C-199 „Latvijas lauku attīstības programmas projekta 2007.-2013.gadam
iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums”.
 Zinātniskās vadītājas I.Pilvere, L.Mihejeva, A.Dobele, AS Latvijas valsts meži
projekts Nr. 5.5.-9.1/15001/06/148 „Lauksaimniecības zemes izmantošanas
efektivitātes un iespēju novērtējums”.
 Zinātniskā vadītāja I.Pilvere, vadītāja Zemkopības ministrijas (LAD) projektam Nr.
071206/S648 „Procedūru izstrāde Eiropas Zivsaimniecības fonda vadošās iestādes
funkciju nodrošināšanai”.
 Zinātniskā vadītāja B.Rivža, doktorante E.Konstantinova, Latvijas Zinātnes padomes
grants Nr.05.1899 „Mentoru kustības izveide Latvijas laukos saskaĦā ar labas
prakses pieredzi ZiemeĜvalstīs”.
 Zinātniskā vadītāja B.Rivža, doktorantes H.Jirgena, E.Konstantinova, INTERREG
III B programmas projekts „FEM: Sieviešu uzĦēmējdarbības resursu centri Baltijas
valstīs”
 Zinātniskā vadītāja B.Rivža, doktorante I.Baraškina, projekts Nr.503604; Kontrakta
Nr. Ar Eiropas Komisiju SSPE CT 2005.-2006. „Vides līgumu un noteikumu ietekme
uz Eiropas kopīgo lauksaimniecības politiku” MEACAP programmā „Eiropas
zinātnes telpas stiprināšana un attīstība ES 6.zinātnes tīmekĜa ietvaros” (Latvijas
koordinatore). Projekts Five „O”, „Starptautisko Zonta un Soroptimistu klubu
mentoringa programma Latvijas lauku sievietēm” (proj.vadītāja) 2004.-2007. g.
 Zinātniskā vadītāja B.Rivža, doktorante L.Švānberga, ZM pasūtījums ES
struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, 2005.-2007.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, vadītāja LZP sadarbības projekta Nr. 02.0016 „Riska
faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” apakšprojektam
„Riska vadības metodoloăijas izstrāde”, 2002.-2005.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, izpildītāja LZP sadarbības projekta 06.0040.1.4.
„Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” apakšuzdevumam
„Latvijas lauksaimniecības risku vadības un informācijas tehnoloăiju sistēma”,
2006.-2007.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, vadītāja ES struktūrfondu ESF 3.2.3.2. aktivitātes
projektam „Informāciju tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas
Lauksaimniecības universitātē”, 2.-5., 2007.g.
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 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, LIKTA aktivitāšu vadītāja ES EQUAL projektam
„Profesiju segregācijas cēloĦu mazināšana”, 2005.-2007.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, vadītāja IZM apakšprogrammas Nr. 03.12.00
„Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projektam „Meža
apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta sistēmas analīze un
modelēšana”, 2005.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, vadītāja LLU sadarbības projekta „Latvijas
lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas”, apakšprojektam „Latvijas
lauksaimniecības risku vadības informācijas tehnoloăiju sistēma”, 2006.-2007.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, vadītāja Nordplus Neighbour 2006.-2007.
programmai „Nordic – Baltic – Russian Academics Network in Bioinformatics”,
2006.-2007.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, vadītāja IZM apakšprogrammas „Zinātniskās
darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projektam „Meža apsaimniekošanas
plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis”, 2006.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Arhipova, izpildītāja ES struktūrfondu nacionālās programmas
„Darba tirgus pētījumi” projekta Nr.: LM 17.6 – 04 / 25 2005 „Labklājības
ministrijas pētījumi” Nr.5 „Darba tirgus analīze un prognozēšana” pētījumam
„Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un
pilnveidošanas iespējas analīze”, 2006.-2007.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Eglīte, līdzautore Starptautiskā Flandrijas – Latvijas divpusējās
sadarbības programmas projektā Nr. LET/003/02 “Telpiskā plānošana Vidzemes
reăionā”. Publikācijas “Apdzīvojuma struktūra Vidzemē” autore, 2003.-2004.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Eglīte, Socrates 14 dalībvalstis vadošā – Lielbritānija Projekta
CEA-N Nr. 109899-CP-2003-1-UK – GRUNDTVIG-G4PP „Consumer Education
for Adults – Network (CEA-N)” brošūra „Latvijas patērētāji Eiropas sadarbības
tīklā” (34 lpp.), 2003.-2005.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Eglīte, pētniece Zemkopības projektā Nr.J136/7-06
„Lauksaimniecības nozares un zinātniskās stratēăijas attīstības projekts”, 2006. g.
 Zinātniskā vadītāja A.Dobele, projekts Nr. 5.5.-9.1/15001/06/148 AS Latvijas valsts
meži „Lauksaimniecības zemes izmantošanas efektivitātes un iespēju novērtējums”,
2006.-2007.g.
 Zinātniskā
vadītāja
A.Dobele,
ESF
projekts
Nr.
2005/0223/VPDI/ESP/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0094/0067 „LLU EF profesionālās
studiju programmas „Komerczinības” studentu kvalifikācijas prakses”.
 Zinātniskā vadītāja A.Dobele, LZP projekts Nr. 02.0016 „Riska faktori, to
izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā”, 2002.-2005. g.
 Zinātniskā vadītāja A.Dobele, LZP projekta Nr. 02.0018 apakšprojekts Nr.
02.0018.11.1. „Reăionālā attīstība: Zemgale”, 2002.-2005.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Dobele, dalībniece LZP projektā Nr. 01.0761 (pētniece)
„Latvijas lauksaimniecības diversifikācija integrējoties Eiropas Savienībā”, 2001.2004. g.
 Zinātniskā vadītāja A.Dobele, LZP projekts Nr. 01.0013.1., apkšprogramma „Zemes
izmantošanas jaunās problēmas un iespējas lauksaimniecības globalizācijas,
kvotēšanas, regulēšanas un lauku daudzfunkcionālās attīstības apstākĜos”, 2000. g.
 Zinātniskā vadītāja A.Dobele, Valsts nozīmes pētījumu programmas Nr. 96.P.13.1.
apakšprogramma „Zemes izmantošana un augšĦu kultūrtehniskā ielabošana”, 1997.1999. g.
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 Zinātniskā vadītāja A.Muška, dalība LZP pētniecības projektā Nr. 01.0013.1.
„Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstība ES Jaunās lauku attīstības politikas
nosacījumos” pētījuma virziens „Lauku tūrisma produkta kvalitātes un tā
organizācijas kvalitātes vadīšanas mehānisms”, 2001. g.
 Zinātniskā vadītāja A.Muška, projekta VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0105/0067
vadītāja „Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas popularizēšana
Latvijas reăionu izglītības iestādēs”.
 Zinātniskais vadītājs A.Strautnieks, līdzdalība LZP grantu projektā 01.0013.1
 Zinātniskais vadītājs A.Strautnieks, līdzdalība LZP grantu subprojektā 02.0018.11.1.
 Zinātniskā vadītāja A.VilciĦa, LZP grantu pētniecības projekts Nr. 01.0013.1
„Potenciālo iespēju izmantošanas virzieni un risinājumi lauksaimniecības
kvotēšanas, regulēšanas liberalizācijas un globalizācijas apstākĜos”, 2001.-2004.g.
 Zinātniskā vadītāja A.VilciĦa LZP grantu pētniecības projekts Nr. 02.0016 „Risku
vadīšana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā”, 2002.-2006.g.
 Zinātniskā vadītāja A.VilciĦa, LZP grantu pētniecības projekts Nr. 06.0040
„Primārās un sekundārās sfēras risku un krīžu ekonomisko draudu izpēte un to seku
novērtēšana”, no 2006.g.
 Zinātniskā vadītāja A.VilciĦa, LR ZM zinātniski pētnieciskais projekta Nr.
220606/S310 „Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēăija”
apakšnodaĜa „Pārtikas produktu ražošanas attīstības stratēăija”, 2006.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Jankava, LZP grants Nr.01.0783 “Lauku saimniecību zemes
konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes”, vadītāja 2001.-2004.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Jankava, LZP grants Nr.05.1592 “Zemes konsolidācijas
priekšnoteikumu izpēte lauku apvidos”, vadītāja, 2005.-2007.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Jankava, vadītāja LLU zin. projektam Nr.06.29-xp36 “Zemes
izmantošanas analīze Latvijas lauku apvidos”, 2006.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Jankava, dalība starptautiskajā COST projektā Nr.291/00 par
tēmu „Modelling Real Property Transactions”, 2001.-2005. g.
 Zinātniskā vadītāja A.Zvaigzne, līdzdalība sadarbības projekta „Riska vadība Latvijas
lauksaimniecībā” subprojektā „Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku
novērtēšana”, 2002.-2005. g.
 Zinātniskā vadītāja A.Zvirbule – BērziĦa, līdzdalība LZP projektā 01.0013.1.
„Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstība ES Jaunās lauku attīstības politikas
nosacījumos”, 2001.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Zvirbule – BērziĦa, zinātniskais līgumdarbs ar Zemgales
attīstības aăentūru „Par izpētes veikšanu Zemgales arodskolu piedāvāto mācību
programmu atbilstību faktiskajam pieprasījumam un lauku uzĦēmēju kvalifikācijas
paaugstināšanai, kas atbilstu Zemgales lauku attīstības stratēăijai”, 2004.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Zvirbule – BērziĦa, līdzdalība ESF projektā „Tālmācības
programmas “Komercdarbība” izveide un realizācija jauniešiem ar speciālām
vajadzībām”, projekta kods 2005/0018/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0017/0014,
2005.g. septembris-2006.marts.
 Zinātniskā vadītāja A.Zvirbule – BērziĦa, piedalīšanās LR Ekonomikas ministrijas
pētījumā Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0001 „Komercdarbības un
pašnodarbinātības uzsākšanas analīze”, Līguma Nr.81, 2006.g.
 Zinātniskā vadītāja A.Zvirbule – BērziĦa, līdzdalība un ekspertēšana ESF projektā
Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014
„Docētāju
stažēšanās
komercdarbības studiju kursu tehnoloăisko kompetenču pilnveidošanai”, Līguma
Nr.100, 2006.g.
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 Zinātniskā vadītāja V.Buăina, ZM pētījuma projekts „Lauksaimniecības kooperatīvu
ekonomiskās efektivitātes analīze, salīdzinot to ar tradicionālā saimniekošanas
metodēm zemnieku saimniecībās vai statūtsabiedrībās”, 2002.g.
 Zinātniskā vadītāja V.Buăina, izpildītāja LZP sadarbības projekta „Riska faktori, to
izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” apakšprojektā „Negatīvo risku
faktoru ekonomisko draudu apzināšana”, 2002.-2005. g.
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP finansētais pētījumu sadarbības projekts Nr.
02.0018.11.1. „Reăionālā attīstība: Zemgale”, LLU, 2002.-2003.g.
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP finansētais pēc doktorantūras projekts Nr.
01.0797 „UzĦēmējdarbības formu, veidu un virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā
daudzfunkcionālajā attīstībā”, LLU, 2001.- 2004. g.
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP finansētais projekts Nr. 01.0798 “Atbilstības
kontrole patērētāju tiesību un interešu aizsardzībai”, LLU, 2001.-2004.g.
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP granta pētniecības projekts Nr. 01.0013.1.,
LLU, 2001. g.
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP pētījumu projekts Nr. 01.0867., LLU, 2001.2004. g.
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP pētījumu projekts Nr. 96.0072, LLU, 1997.1999.g.
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP pētījumu projekts Nr. 05.1594. „Mākslīgā
intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā”
 Zinātniskā vadītāja E.Špakoviča, LZP pētījumu projekts Nr. 05.1595. „Intelektuālās
tehnoloăijas patērētāju interešu un tiesību aizsardzībai”, 2005.- 2006.g.
 Zinātniskā vadītāja G.KalniĦa, Valsts pārvaldes institūcijas (Finanšu ministrijas)
pasūtītais pētījums Grāmatvedības jomā „Nodarbināto personu profesionālās
kvalifikācijas analīze un grāmatvedības jomas varbūtējās reglamentācijas
iespējamās sekas”, 2003.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Jurgena, vadītāja LZP projektam Nr. 05.1590
„Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo interešu un sinerăētikas
kontekstos”, 2005.-2006.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Jurgena, vadītāja LZP projektam Nr. 01.0797
“UzĦēmējdarbības formu, darbības veidu un virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā
daudzfunkcionālā attīstībā”, 2001.-2004.g.
 Zinātniskā vadītāja I.Jurgena, līdzdalība (pētniece) Valsts nozīmes pētījumu
programmā 96.P.13. “Zinātniskie pamati lauksaimniecības attīstībai Latvijā”, LLU,
1999.-2004.g.
 Zinātniskie vadītāji J.KaktiĦš, I.Arhipova, LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska
faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā”: subprojekts
02.0016.1.8. „Riska ekonomisko draudu izpēte un seku novērtēšana privātajā
mežsaimniecībā”, 2003.-2005.g. (vadītājs Dr.habil.agr., LZA koresp.loc. K.Špoăis).
 Zinātniskais vadītājs J.KaktiĦš, līgumdarbs ar Zemgales reăiona attīstības aăentūru
Nr. 01.07.2003 „Lauksaimniecības mežu resursi un iespēju izpēte Zemgales
reăionā”, 2003.g.
 Zinātniskais vadītājs J.KaktiĦš, projekts S 10330/05-4 „Lauksaimniecības
nodrošinājums ar kvalificētiem darbiniekiem”, 2005.g. (vadītājs Dr.habil.agr., LZA
koresp.loc. K.Špoăis).
 Zinātniskais vadītājs J.KaktiĦš, doktorante L.Švānberga, starpnozaru pētījumu
projekta „Augu veselības risku un krīžu vadības sistēma” tēma „Informācijas
apmaiĦas sistēma pašvaldībās par ăenētiski modificēto (ĂM) kultūraugu audzēšanas
iespējamību”. (vadītāja Dr.habil.agr., LLMZA loc. I.Turka).
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 Zinātniskie vadītāji J.KaktiĦš, I.Arhipova un T.Blija, starpnozaru pētījumu projekta
„Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” tēma „Risku un krīžu
vadīšanas sistēmu tehnoloăiju attīstība lauksaimnieku mežsaimniecībā” (vadītājs
Dr.habil.agr., LZA koresp.loc. K.Špoăis).
 Zinātniskais vadītājs J.KaktiĦš, LZP granta „Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā
Latvijā ES apstākĜos” tēma „Kooperācija ārvalstīs un pieredzes izmantošanas
iespējas Latvijā” (vadītāja Dr.oec., LLMZA loc. V.Buăina).
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, vadītājs Zemkopības ministrijas pasūtītā pētījuma –
kopprojekta 2906 05/S 228 „Lauksaimniecības nodrošinājums ar kvalificētiem
darbiniekiem” apakšprojektam S 10330 / 05 – 4 „Izpētīt saimniecību struktūru,
izstrādāt tās attīstības prognozi līdz 2015.gadam un noskaidrot tajās strādājošo
patreizējo un perspektīvu skaitu pa kvalifikācijām”, 2005.g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, vadītājs LZP projektam Nr. 05.1579. “Latvijas lauku
diversifikācijas jaunās iespējas un problēmu risinājumi ES nosacījumos”, no 2005.g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, vadītājs sadarbības projekta “Riska faktori, to
izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” apakšprojektam Nr.
02.0016.8.1. “Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana”,
no 2002. g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, izpildītājs 2.1. sadarbības projekta “Latvijas novadu
ekonomiskās, sociālās un kultūras stratēăijas globalizācijas kontekstā” apakšprojektā
Nr. 02.0018.11.1. “Reăionālā attīstība: Zemgale”, no 2002. g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, izpildītājs pētniecības projektā Nr. 01.0761 “Latvijas
lauksaimniecības diversifikācija integrējoties Eiropas Savienībā”, no 2002. gada
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, izpildītājs pētniecības projektā Nr. 01.0798
“UzĦēmējdarbības formu, veidu un virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā,
daudzfunkcionālā attīstībā”, no 2002. g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, LZP pētniecības projekts Nr. 05.1579. “Latvijas
lauku diversifikācijas jaunās iespējas un problēmu risinājumi ES nosacījumos”, no
2005.g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, LZP pētniecības projekts Nr. 05.1590.
“Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo interešu un sinerăētikas
kontekstos”, no 2005.g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, Zemkopības ministrijas pasūtīts pētījums –
kopprojekta Nr. 2906 05/S 228 „Lauksaimniecības nodrošinājums ar kvalificētiem
darbiniekiem” apakšprojekts Nr. S 10330 / 05 – 4 „Izpētīt saimniecību struktūru,
izstrādāt tās attīstības prognozi līdz 2015.gadam un noskaidrot tajās strādājošo
patreizējo un perspektīvu skaitu pa kvalifikācijām”, 2005. g.
 Zinātniskais vadītājs K.Špoăis, LLU projekta Nr. 06.13-xp20 vadītājs „Doktora
studiju procesa pilnveidošana rezultatīvās efektivitātes paaugstināšanai agrārās un
reăionālās ekonomikas programmā”, 2006. g.
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16.pielikums

STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES, KURĀS LLU
EKONOMIKAS PROGRAMMAS DOKTORANTI PREZENTĒ
SAVUS PĒTĪJUMU REZULTĀTUS
Konferenču vietas

Konferenču devīzes

Dalībvalstis

Research for Rural

Latvija, Vācija, Igaunija,

Development

Lietuva, Zviedrija

Jelgavā,

Economic Science for

Latvija, Lietuva, Polija,

Ekonomikas

Rural Development

Austrija, Itālija,

Jelgavas pilī

Konferences
regularitāte
Katru gadu maijā

Katru gadu aprīlī

Baltkrievija, Bulgārija,

fakultātē

Somija
KauĦa

Rural Development

Lietuva, Polija, Latvija,

Novembrī

Krievija, Ukraina, Vācija,
Itālija
ŠauĜi

Invitation

Vācija, Nebraska (USA),

E. Galvanauskas

Baltkrievija, Lietuva,

International Scientific

Latvija

Novembrī

Conference
Halle, IAMO

Modern Agriculture in

Eiropas valstis

Reizi gadā

Marketing products, in

Polija, Vācija,

Reizi gadā

Local and Regional

Baltkrievija, Latvija,

Development

Lietuva

Agriculture

Itālija, Austrija, Latvija

Central and Eastern
Europe
Varšava

Milāna

Reizi gadā

u.c.
Bourgas

Tartu, ViĜĦa,

Economic

Bulgārija, Austrija,

Development and

Itālija, Nīderlande,

Growth

Latvija u.c.

Dažādas

Katrā vairākas

Reizi gadā

Reizi gadā

Ščecina
Stokholma, Padova,
Minska u.c.
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17.pielikums

Akreditētās LLU Ekonomikas doktora studiju programmas darbības periodā 2002. –
2007. gados zinātnisko vadītāju un doktorantu sagatavotās un izdotās svarīgākās, arī
doktorantiem noderīgās monogrāfijas, citas grāmatas un raksti

Arhipova I.
Arhipova, I., BāliĦa, S. The problem of choosing statistical hypotheses in applied statistics.
COMPSTAT 2004 16th Symposium of IASC, Proceedings in Computational Statistics,
Physica – Verling / Stpringer, 2004, 629-635 p.
Arhipova, I. Arhipovs, S. Riska vadības terminoloăijas aspekti. LLU Raksti Nr. 15. (310),
2005, 3.-9.lpp.
Arhipova, I., BāliĦa, S. „Statistika ekonomikā”, Mācību līdzeklis 2.izdevums. Rīga:
Datorzinību centrs, 200.-364 lpp.
Arhipova, I. The Role of Statistical methods in Computer Science and Bioinformatics. Seventh
Intenational Conference on Teachin Statistics (ICOTS – 7) „Woeking Cooperatively in
Statistics Education”, Salvador, Brazil, July 2-7, 2006.
Arhipova, I. The graphical snalyis of the ANOVA and regression models parameters
significance. Interntional conference in computational statistics COMPSTAT 2006, Physica –
Verlag, A Springer Companu, Roma, Italy, August, 28 – September, 1, 2006. 1625-1632 p.
Īrija Vītola
Vītola, Ī. Latvijas teritorijas reăionālā rajonēšana lauksaimniecības vajadzībā. Dabas apstākĜi
un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga, 2004, 108.-128.lpp.
Vītola, Ī. Akcīzes nodoklis Latvijā kontekstā ar ES nostādnēm. Latvijas Universitātes raksti.
Ekonomika, III, 671. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 401.-416. lpp.
Vītola, Ī. The Importance of personal Income Tax in Latvian National Economy. Economic
Science or Rural Development. Report (Proceeding). Jelgava: LLU Ekonomikas fakultāte,
2004, 102.-110.lpp.
Vītola, Ī. Exise tax of mineral oil producēts in Latvia in the EU context and problematic
aspects of accounting. Economic Science for Rural Development. Proceeding of the
International Scientific Conference 2005, Nr.8, Jelgava: LLU Ekonomikas fakultāte, 2005,
135.-147.lpp.
Vītola, Ī. Muitas nodoklis Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vienotajā tirgū.
Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti. Rīga: RTU, 2006, 220.-225.lpp.
Vītola, Ī. Customs dutes and problematic aspects of finansial inventoru quantities. Economic
Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference 2006.
Nr.11. Jelgava: LLU Ekonomikas fakultāte, 2006, 49.-56.lpp.
Anita AuziĦa
AuziĦa, A. Integrēta pieeja lauksaimnieciskajai ražošanai – iespēja uzlabot lauku vides
kvalitāti. Humanities and Social Sciences. Latvia. Riga: University of Latvia, 2004, 81.-92.lpp.
AuziĦa, A. GaĜas un gaĜas produktu pieprasījuma galveno ietekmējošo faktoru atšėirības
Latvijas pilsētās un lauku teritorijās. Humanities and Social Sciences. Latvia. Riga: University
of Latvia, 2004, 69.-80.lpp.
AuziĦa, A. 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
Ekonomikas fakultāte, 2004, 116.-123.lpp.
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AuziĦa, A. 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.
AuziĦa, A. Impact of government policy on meat market of Latvia. International scientific
confrence “Economic & Management – 2000”. Kauna: Kaunas University of Technology,
2000, 41.- 43.lpp.
AuziĦa, A. 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.
AuziĦa, A. The competitive strategy of marketing in the market of meat. International scientific
confrence “Rural businesses and infrastructure”. Kauna: Kaunas-akademija, 1999, 147.154.lpp.
Aina Dobele
Dobele, A. Zemes izmantošanu ietekmējošie eksogēnie faktori, apstākĜi un nosacījumi Latvijā.
International scientific conference „Economic Science for Rural Development - 2005” Nr.8.
Jelgava: LLU, 2005, 42.-51. lpp. (ar līdzautoriem)
Dobele, A. Intelektuālie, profesionālie, komerciālie un dokumentārie riski zemes izmantošanā
Latvijā. LLU Raksti (Proceedings of the Latvia University of Agriculture) Nr. 11 (306), 2004,
33.-40. lpp. (ar līdzautoru)
Dobele, A. Social, economic and ecological factors affecting Land Market. Humanities and
Social Scienses Latvia. 3(43) Riga: University of Latvia, 2004, 33-46 p. (with a joint-author)
Dobele, A. Market of State Owned and Behaving Land in Latvia. International scientific
conference Perspectives of the Baltic States’ agriculture under the CAP reform. - Tartu:
Estonian University of Agriculture, 2003, 246-257 p. (with a joint-author)
Dobele, A. Zemes izmantošanas un tirgus analīze Madonas rajonā. International scientific
conference reports (proceedings) Economic Science for Rural Development. Jelgava: LLU,
2003, 432.-439. lpp. (ar līdzautoru)
Dobele, A. Zemes izmantošanas iespējas lauku daudzfunkcionālās attīstības apstākĜos.
International scientific conference reports (proceedings) Opportunities and Solutions of Rural
Development at the Beginning of 21st Century.- Jelgava: LLU, 2002, 106.-114. lpp.
Dobele, A. Analysis of Socialeconomic Factors which Influence the Use of Land in
Latvia. Humanities and Social Sciences Latvia. 1(30) Riga: University of Latvia, 2001, 3140 p.
Dobele, A. “Daugava” kā daudznozaru uzĦēmums un daudzfunkcionāls veidojums.
International scientific conference reports (proceedings) Problems and Solutions for Rural
Development. Jelgava: LLU, 2001, 293.-299. lpp. (ar līdzautoru)
Dobele, A. AugšĦu kultūrtehniskās un agronomiskās ielabošanas ekonomiskā efektivitāte.
International scientific conference reports (proceedings) Rural Development Within the
Process of Integration into the European Union. Jelgava: LLU, 2000, 174.-182. lpp.
Aija Eglīte
Eglite, A. Model for the Analysis of Subsistence Elements in Production in Latvian Private
Rural Households. Modell für die Analyse der Subsistenzwirtschaft der ländlichen
Privathaushalt Lettlands. Hauswirtschaft und Wissenschaft 1, 2003, s. 11–17
Eglite, A. The Changes of Forms and Functions of Rural Private Households in Socioeconomic Transition. Warsaw Agricultural University. Wiejskie Gospodarstwa Domowe w
Obliczu Problemów Transformacji, Integracji i Globalizacji. Rural Households Towards
Problems of Transformation Integration and Globalization. Science Works No 33. Warsaw,
2004, 93-109 p.
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Eglite, A. Sustainable Development of Rural Private Households in Latvia. Proceedings.
Volume II. HAICTA 2004 Conference. 2nd HAICTA International Conference on Information
Systems &Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment. Thessaloniki, 1820 March, Grece, 2004, 162-170 p.
Eglite, A. Development of Settlement Structure in Vidzeme. Vidzeme: Vidzeme Development
Agency, 2004, 46 p.
Eglīte, A. Apdzīvojuma struktūras veidošanās Vidzemē. Vidzeme: Vidzemes Attīstības
aăentūra, 2004, 46 lpp.
Aina Muška
Muška, A. Tourism as a developmental factor in the rural environment. Humanities and Social
Sciences. Latvia. Nr.1. 2001, 99.-109.lpp.
Muška, A. The quality of rural tourism product in Latvia. Agriculture in Globalising World:
International Scientific Conference, Tartu, Igaunija, 1.-2.jūn., referātu materiāli, 2001, 167.177.lpp.
Muška, A. Kvalitāte kā tūrisma produkta konkurētspējas paaugstināšanas līdzeklis.
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā: starptautiskā zinātniskā
konference, Rēzekne, Latvija, 28.febr. – 2.marts, referātu materiāli. Rēzekne: RA, 2002, 243.251.lpp.
Muška, A. Latvijas lauku ainavu degradējošie faktori. Opportunities and Solutions of Rural
Development at the Beginning of 21st Century: International Scientific Conference, Jelgava,
Latvija, 18. – 19.apr., referātu materiāli. Jelgava: LLU, 2002, 157.-163.lpp.
Muška, A. Tourism Supra – structure in Regions of Latvia. Economics Science for Rural
Development: international scientific conference, Jelgava, Latvija, 9. – 10.apr. referātu
materiāli. Jelgava: LLU, 2003, 446.-451.lpp.
Līga Mihejeva
Mihejeva, L. The development of new products – one factor in Ensuring Multifunctional
Production. „Humanities and Social Sciences Latvia”, Nr. 1 (30), Rīga, 2001, 53.-61. lpp.
Mihejeva, L., Upīte I. Ražošanas nodokĜu un konkurētspējas sakarības Latvijas zemnieku
saimniecībās. Problems and solutions for Rural development: International Scientific
Conference reports (Proceedings).Jelgava: LLU, 2001, 277.-283. lpp.
Mihejeva, L. Graudu ražošanas tehnoloăiskās modernizācijas nozīme konkurētspējas
paaugstināšanā. Oportunities and solutions of Rural development at the beginning of 21 st
Century: International scientific conference reports (proceedings).Latvija: Jelgava, 2002, 244.249. lpp.
Mihejeva, L. The ranking of Economical risks and Allocation of Dimensions. Economic
science for rural development: International scientific conference reports (proceedings second
part) Jelgava: LLU, 2003, 228.-235. lpp.
Mihejeva, L. Ilgtspējīga tūrisma attīstības vadības stratēăija Bauskas rajonā. Economic
science for rural development: International scientific conference reports (proceedings),second
part, Jelgava: LLU, 2003, 314.-321. lpp.
Mihejeva, L., Bimšteina, G., Turku, I. Pārtikas kartupeĜu audzēšanas ekonomiskie riski
bioloăiskajās saimniecībās. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti.- Nr. 11 (306).
Jelgava: LLU, 2004, 9.-16. lpp.
Mihejeva, L. Augu aizsardzības pasākumu ekonomiskais risks. Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Raksti.- Nr. 11(306), Jelgava:LLU. 2004, 16.-23. lpp.
Mihejeva, L., AuziĦa, A., Zvirbule-BērziĦa, A. Factors that influence the Demand for Meat
and Products in the urban and rural areas of Latvia.Humanities and Social sciences Latvia.- 3
(43) Rīga. 2004, 69.-81. lpp.
Mihejeva, L. Lēmumu pieĦemšanas process nenoteiktības (riskantā) situācijā. Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Raksti. - Nr.15 (310) Jelgava. 2005, 17.-22. lpp.
Mihejeva, L., Vanags, J. Fuel market in Latvia. Proceedings of the International scientific
conference, Nr. 11. Jelgava: LLU. 2006, 170.-180. lpp.
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Aivars Strautnieks
Strautnieks, A. Pārtikas aprites teorētiskie aspekti. LLU raksti Nr. 7 (302) Jelgava: LLU, 2002.
Strautnieks, A. (ar līdzautoriem) Piedāvājuma varianti siera ražošanas ekonomiskajā modelī.
Starptautiskās zinātniskās konferences “Jaunu attīstības problēmu risinājumi” rakstu krājums.
Jelgava, 2001.
Strautnieks, A. Latvijas cukurrūpniecības attīstība pēc brīvvalsts atjaunošanas. Žurnāls
“Cukurbiešu kultūra un cukurrūpniecība”. Nr.3/4, 1999.
Strautnieks, A. Eiropas Savienības cukura ražošanas un tirgus nosacījumu ieviešanas iespējas
un problēmas Latvijā. Žurnāls “Cukurbiešu kultūra un cukurrūpniecība” Nr. 3, 1998.
Strautnieks, A Eiropas Savienības cukura ražošanas un tirgus nosacījumi. Žurnāls
“Cukurbiešu kultūra un cukurrūpniecība” Nr. 2, 1998.
Baiba Rivža
Rivza, B., Bikse, V. University of Latvia Promoting of Micro-credit Groups in Latvia, Their
Role in Starting Entrepreneurship in the Rural Areas. Proceeding of the International Scientific
Conference 9-12 July, EAESP, Internationalizing Entrepreneurship Education & Trainig
Conference, San Paolo, Brazilia, 2006.
Rivža, B., Konstantinova, E. Mentoring as a Tool of Knowledge Transfer in Promoting
Women’s Entrepreunership in Rural Areas of Latvia. Estonian Agricultural University,
Transactions of the Estonian Agricultural University: June 2005, 191.-201. lpp.
Rivža, B. and co autors Accessing Knowledge Society: Patterns, Trends and Impacts of
Regional HEI in the Baltics. “Enduring Values and New Chalenges in Higher Education”,
Preceeding of the 27th EIRA Forum, August 28-31. Riga, Latvia, 2005.
Rivža, B., Rivža, P., Kruzmetra, M. Living countryside as Continuity from Cork to Salzburg:
Latvia’s case Proceedings Nr. 5 of international scientific conference „Economic science for
rural development” April 22-23, Jelgava: LLU, 2004, 18 pp.
Rivža, B., Bratka, V. Latvia’s Farms in EU’s Common Market: The Influence of CAP reform.
Humanities and Social Sciences. Latvia. Nr.3 (43), “The Salzburg Conference and Rural
Development in Latvia”. Riga: University of Latvia, 2004. 22.-32.pp.
Voldemārs Strīėis
Strīėis, V., Pelše, M., Leikučs, J. Social Capital in Farms of Zemgale . Proccedings „Economic
Science for Rural Development” University of Agriculture: Latvia, Lithuania, Warsaw, Szecin,
Austria, USA, 12. 2007.
Strīėis, V., Pelše, M., Leikučs, J. Social Capital in Farms of Latvia. Proccedings „Influence of
EU Support on Structural changes in Agricultural and Food Sector” Internacional Research
papers . Vilnius, 2007.
Strīėis, V., Pelše, M., Leikučs, J. Role of Social Capital in Rural Enterpreneurship.
Internacional scientific journal „Economics and Rural Development”. Kaunas, 2005.
Strīėis, V., Pelše, M., Leikučs, J. Researching Social Capital to Promote Successful
Entrepreneurship in Rural Areas. Journal „Humanities and Social Sciences” Nr.3 (43), Riga:
University of Latvia, 2004.
Špoăis, K., Zaharova, Ž., Strīėis, V. Foreign Investors in Zemgale. Proccedings „Economic
Science for Rural Development”. Latvia: University of Agriculture, Lithuania, Estonia,
Warsaw, Szcecin, 2003.
Strīėis, V., Špoăis, K. Foreign Investments and their Influence on Multifunctional Rural
Development in Latvia . Proccedings of the Latvia University of Agriculture Nr. 6 (301), 2002.
Strīėis, V., Špoăis K. Lauksaimniecības restrukturizācijas procesi un problēmas. Proccedings
„Opportunities and Solutionsof Rural Development at the Beginning of 21st Century”, 2002.
Strīėis, V. Latvijas lauki: problēmas, risinājumi. Proccedings „Rural Development Within the
Process of Integration into the European Union University of Agriculture: Latvia, Lithuania,
Estonia, Szcecin”, 2002.
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Anastasija VilciĦa
VilciĦa, A. Inflācija – viens no svarīgākajiem tautsaimniecības riskiem. Economic Science for
Rural Development: Internacional Scientific Conference. Jelgava: LLU EF, 2003. 302.-307.lpp
VilciĦa, A., Dambīte, D. The Role of Planning in Land Use Policy Proceedings of the
International scientific conference.Economic science for rural Development Nr. 6: Jelgava:
LLU EF, 2004. 33.-40. lpp.
VilciĦa, A. Nekvalitatīvas pārtikas radīto risku ekonomisko zaudējumu izvērtējums mikro - un
makrolīmenī. Ekonomikas zinātne lauku attīstībai: Lauku attīstības iespējas paplašinātā Eiropā,
Starp. zin. konf. raksti Nr.5, Jelgava: LLU EF, 2004, 138.-146.lpp.
VilciĦa, A., KārkliĦa, D. Nekvalitatīvas pārtikas radītais slimības risks un tā negatīvās
ietekmes virzieni uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti
Nr. 15 (310), Jelgava: LLU, 2005. 64.-72. lpp.
VilciĦa, A., Dambīte, D. The factors of land use changes and its influence on the changes of
unused agricultural land in Latvia. Proceedings of the International scientific conference
Economic science for rural Development: Rural development in the expanded Europe at the
beginning of the 21st century. Jelgava LLU EF, 2005, 85.-92. pp.
VilciĦa, A., Vaite, I., VedĜa, A. Inovācijas meža nozarē Zemgales plānošanas reăionā.
Proceedings of the International Scientific conference Economic science for rural development:
Agriculture Regional development Nr.10. Jelgava: LLU EF, 2006. 183.-194. lpp.
Veronika Buăina
Buăina, V. Sociāli ekonomiskie riski atkritumu apsaimniekošanā Latvijā. Konkurētspēju
paaugstināšanas iespējas. Ekonomikas zinātne lauku attīstībai Nr.7. Starptautiskās zinātniskās
konferences raksti. Jelgava: LLU EF, 2004. 131.-143. lpp.
VilciĦa, A., KrūmiĦš, Ă. Eiropas Savienības tiešie maksājumi Latvijas lauksaimniekiem.
Ekonomikas zinātne lauku attīstībai Nr.8. Starptautiskā zinātniskā konference. Jelgava: LLU
EF, 2005, 72.- 84.lpp.
Buăina, V., Pētersons, J. Kanalizācijas riski, to samazināšanas iespējas un nepieciešamās
investīcijas infrastruktūrai Ventas upju baseina apgabalā. Ekonomikas zinātne lauku attīstībai
Nr. 9. Starptautiskā zinātniskā konference. Jelgava: LLU EF, 2005, 31.-41.lpp.
Buăina, V., Pētersons, J. Dzeramā ūdens kvalitātes riski, to samazināšanas iespējas un
nepieciešamās investīcijas Ventas upju baseina apgabalā. Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Raksti Nr. 15 (310). Jelgava: LLU, 2005, 87.-98.lpp.
Buăina, V. Lauku saimniecību attīstības iespējas Latvijā nacionālā atbalsta apstākĜos.
Economic Science for Rural Development Nr.11. Proceedings of the International Scientific
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Gunita Mazūre
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Mazūre, G. (ar līdzautoriem) Agrarian Issues in Latvia under the Context of Knowledge Based
Economy. Proceedings of the International Scientific Conference “Agrarian Issue in Poland and
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Mazūre, G. Implementation of State Support Policy for the Development of Agriculture.
Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for Rural
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Mazūre, G. The Role of Employment in Mitigating Social Exclusion in Latvia. Proceedings of
the International Scientific Conference “Social Integration in an Expanding Europe”. Jelgava:
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International Scientific Conference “Perspectives of the Baltic States’ Agriculture under the
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Proceedings of the International Scientific Conference of PhD Students “Youth Seeks
Progress”. Kaunas, 2003, 160.-167. pp.
Mazūre, G. Credit Market of Agriculture and Rural Entrepreneurship. LLU Raksti Nr. 9 (304).
Jelgava: LLU, 2003, 52.-61. p.
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18. pielikums

Anketa

1. Vai Jums ikdienas rīcībā ir dators?
_________________________________________________________________________
2. Vai Jums ir mobilais portatīvais dators?
_________________________________________________________________________
3. Vai Jums ir dators ar pastāvīgu Interneta pieslēgumu?
_________________________________________________________________________
4. Vai Jūs jau esiet izstudējis jauno (pirmo) Rokasgrāmatu?
_________________________________________________________________________
5. Vai Jūsu zinātniskais vadītājs pilda savas funkcijas?
_________________________________________________________________________
6. Vai doktora studiju programmas vadības personāls (205.istabā) traucē Jums
sekmīgi pildīt programmu un savu plānu?
_________________________________________________________________________
7. Vai Jūs būtu vairāk padarījusi, ja fakultātes doktora studiju programmas vadītājs
būtu prasīgāks, stingrāks, nesaudzīgāks?
_________________________________________________________________________
8. Vai Jūs būtu vairāk padarījusi, ja ikdienā aktīvāk, prasīgāk darbotos Jūsu
zinātniskais vadītājs?
_________________________________________________________________________
9. Vai Jūsu pētījumi, to rezultāti, publikācijas un disertācijas saturs būtu kvalitatīvāks,
ja Jūsu darbu vairāk ietekmētu Jūsu zinātniskais vadītājs?
_________________________________________________________________________
10. Ko un kā vajadzētu mainīt doktora studiju programmā, tās izpildes organizācijā,
procesa vadībā u.c.
_________________________________________________________________________
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19. pielikums

LLU EF Doktora studiju procesa un programmas kārtējais pašnovērtējums
Doktorantu viedoklis
(2005.gada 11.oktobris)

1. Vai programmas teorētiskās daĜas apjoms un īpatsvars ir pietiekams?
Jā
Nē
2. Vai teorētisko zināšanu trūkums kavē jeb traucē pētniecisko darbu un disertācijas
izstrādi?
Jā
Nē
3. Vai zemāko (pirmsdoktorantūras) līmeĦu studijās uzkrājas pietiekamas zināšanas
ekonomisko pētījumu metodoloăijā?
Jā
Nē
4. Vai programmā iekĜautās metodoloăisko studiju iespējas ir pietiekamas?
Jā
Nē
Ja nē, tad kas jāmaina?
Jāpalielina obligāto metodoloăijas studiju apjoms
Jāpalielina patstāvīgo metodoloăijas studiju apjoms
Vajadzīgs mācību palīglīdzeklis – pielietojamo matemātisko
metožu praktikums
(kas cits) ______________________________
5. Vai pētījumu rezultātu publicēšanas iespējas ir pietiekamas?
Jā
Nē
6. Vai ir ērtas iespējas prezentēt savus pētījumu rezultātus starptautiskā līmenī?
Jā
Nē
7. Vai svešvalodu nepietiekamas zināšanas traucē studiju programmu izpildi?
Jā
Nē
8. Kas citādi traucē vai kavē programmas kvalitatīvu izpildi?
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20. pielikums

Pirmā studiju gada Doktorantiem!
Jautājumi sakarā ar fakultātes akreditētās doktorantūras kārtējo pašnovērtējumu:

1. Kādi 5 galvenie faktori Jums traucē teorētiskās daĜas apguvi un eksāmenu
kārtošanu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Tēmas pētniecības darbam traucē:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Ko un kā Jums vairāk vai labāk varētu palīdzēt Jūsu darba zinātniskais vadītājs?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Kuru bibliotēku Jūs vairāk izmantojat un kas tur Jums nepatīk?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Vai Jūsu rīcībā ir dators un pieeja Internet resursiem?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Citi Jūsu ierosinājumi vai citas Jūsu problēmas sakarā ar doktora studiju
programmu:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Otrā un trešā studiju gada Doktorantiem!
Jautājumi sakarā ar fakultātes akreditētās doktorantūras kārtējo pašnovērtējumu:

1. Kas Jums visvairāk traucēja vai traucē programmas teorētiskās daĜas apguvi un
promocijas eksāmenu kārtošanu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Vai Jūs apmierina promocijas un citu eksāmenu kārtošanas organizācija?- Ja nē –
kā to varētu (vajadzētu) pārkārtot?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Kas visvairāk traucē vai kavē pētniecisko darbu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Vai Jums kas kavē publicēt savu pētījumu rezultātus LZP atzītos izdevumos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Ko un kā labāk Jums varētu palīdzēt Jūsu darba zinātniskais vadītājs?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Vai Jūsu rīcībā ir dators ar Internet pieslēgumu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Citi Jūsu priekšlikumi par nepieciešamiem vai iespējamiem uzlabojumiem doktora
studiju programmas sekmīgai apguvei:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Paldies!
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20. pielikums

Pirmā studiju gada Doktorantiem!
Jautājumi sakarā ar fakultātes akreditētās doktorantūras kārtējo pašnovērtējumu:

7. Kādi 5 galvenie faktori Jums traucē teorētiskās daĜas apguvi un eksāmenu
kārtošanu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Tēmas pētniecības darbam traucē:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Ko un kā Jums vairāk vai labāk varētu palīdzēt Jūsu darba zinātniskais vadītājs?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Kuru bibliotēku Jūs vairāk izmantojat un kas tur Jums nepatīk?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Vai Jūsu rīcībā ir dators un pieeja Internet resursiem?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Citi Jūsu ierosinājumi vai citas Jūsu problēmas sakarā ar doktora studiju
programmu:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Otrā un trešā studiju gada Doktorantiem!
Jautājumi sakarā ar fakultātes akreditētās doktorantūras kārtējo pašnovērtējumu:

8. Kas Jums visvairāk traucēja vai traucē programmas teorētiskās daĜas apguvi un
promocijas eksāmenu kārtošanu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Vai Jūs apmierina promocijas un citu eksāmenu kārtošanas organizācija?- Ja nē –
kā to varētu (vajadzētu) pārkārtot?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Kas visvairāk traucē vai kavē pētniecisko darbu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Vai Jums kas kavē publicēt savu pētījumu rezultātus LZP atzītos izdevumos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Ko un kā labāk Jums varētu palīdzēt Jūsu darba zinātniskais vadītājs?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Vai Jūsu rīcībā ir dators ar Internet pieslēgumu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Citi Jūsu priekšlikumi par nepieciešamiem vai iespējamiem uzlabojumiem doktora
studiju programmas sekmīgai apguvei:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Paldies!
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22. pielikums

Doktorantu zinātniskā vadītāja viedoklis
1. Kādi galvenie apstākĜi vai faktori nosaka Jūsu doktorantu studiju rezultātu lielās atšėirības?
 vispārējā intelekta līmenis,
 erudīcijas līmenis,
 radošā talanta kapacitāte,
 uzĦēmības kapacitāte,
 neprasme, nespēja racionāli plānot un organizēt savu laiku,
 zinātniskā vadītāja nepietiekams darbs,
 vēlēšanās studēt - iegūt doktora grādu neatbilst viĦa spējām,
 izlaidība, slinkums,
 kādi citi faktori.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Kas kavē vai traucē zinātniskajam vadītājam vēl labāk veikt savas funkcijas, īstenot savu
misiju?
 Pārliecīga slodze fakultātē.
 Aizraušanās ar sabiedrisko darbību.
 Daudz laika aizĦem iniciatīvas papilddarbi, blakusdarbi, uzĦēmējdarbība.
 Nevēlēšanās ierobežot savas atpūtas u.c. intereses doktorantu labā.
 Dažu doktorantu nepietiekams intelekta līmenis.
 Nepietiekama dažu doktorantu erudīcija.
 Dažu doktorantu slinkums.
 Dažu doktorantu izvairīšanās no zinātniskā vadītāja ietekmes.
 Kādi citi traucēkĜi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Kā varētu vairāk palīdzēt doktorantiem katedru vadītāji:
 Periodiski uzklausot atsevišėus doktorantus katedras sēdēs,
 Aktīvāk piedalīties doktoranta kvartāla plānošanā un pārskata analīzē,
 Labvēlīgāk plānot akadēmisko darbu.
 Netraucēt doktorantu nekādā veidā.
 Kā citādi.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Kādas problēmas izjūt jaunais zinātniskais vadītājs ar pirmajiem doktorantiem?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Ko vajadzētu darīt savādāk 205.istabas personālam?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Kā vēl vairāk doktorantūru varētu atbalstīt dekanāts?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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23. pielikums

Darba devēja vērtējumi jaunajiem doktoriem –
LLU Ekonomikas fakultātes absolventiem

1. Ir vērojamas zināšanas zinātnes filozofijā un metodoloăijā, makroekonomikas,
uzĦēmuma ekonomikas, agrārās un reăionālās ekonomikas teorijās.
_____________________________________________________________________
2. Pārvalda darbā nepieciešamās pētniecības metodes.
_____________________________________________________________________
3. Ir prasme izstrādāt zinātniskās publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus, veidot
interpretācijas, vispārinājumus.
_____________________________________________________________________
4. Ir principi publiskot tikai objektīvus, drošus savu zinātnisko pētījumu rezultātus.
_____________________________________________________________________
5. Prasme prezentēt sava darba rezultātus akadēmiskā vai zinātnieku sabiedrībā.
_____________________________________________________________________
6. Ir radošas iniciatīvas akadēmiskajā darbā.
_____________________________________________________________________
7. Ir pētniecības tieksme un prasme akadēmiskajā darbā un zinātniskajā darbā.
_____________________________________________________________________
8. Ir tieksme un prasme iegūt progresīvāko jauno informāciju sava tiešā darba
kvalitātes attīstībai.
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LLU ekonomikas doktorantūras absolventu –
doktoru iekārtošanās darbā un darba devēju vērtējumi

Jaunie, mūsu doktorantūru absolvējušie, zinātnisko grādu ieguvušie ekonomikas
doktori strādā gan zinātnē un izglītībā, gan valsts pārvaldē.
∗ Dr.oec. Roberts Zīle ir Eiropas Parlamenta deputāts un darbojas arī Eiropas
Padomes Transporta un tūrisma komitejā, kas ir viena no Eiropas Parlamenta
nozīmīgākajām komitejām;
∗ Dr.oec. Irina Pilvere ir LAD izveidotāja un ilggadīga vadītāja, bet no 2006. gada
1. septembra – LLU Ekonomikas fakultātes dekāne;
∗ Dr.oec. Valda Bratka ir Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas zinātniskā institūta
vadošā pētniece direktore, nodaĜas vadītāja;
∗ Dr.oec. Andris Miglavs – Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas zinātniskā institūta
vadošais pētnieks, nodaĜas vadītājs;
∗ Dr.oec. Inguna Gulbe – Lauksaimniecības un pārtikas Mārketinga padomes
direktore, vadošā pētniece;
∗ Dr.oec. Jānis Eglītis – PreiĜu novada padomes priekšsēdētājs;
∗ Dr.oec. Daina SaktiĦa – Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta vadošā
pētniece Lauku vides attīstības nodaĜas vadītāja;
∗ Dr.oec. Ligita Melece – Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas zinātniskā institūta
vadošā pētniece, Kvalitātes un vides aizsardzības nodaĜas vadītāja;
∗ Dr.oec. Ināra Jurgena – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes asociētā profesore;
∗ Dr.oec. Andra Zvirbule-BērziĦa – Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes asociētā profesore;
∗ Dr.oec. Anita AuziĦa – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes asociētā profesore;
∗ Dr.oec. Aina Dobele – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes asociētā profesore, prodekāne;
∗ Dr.oec. Aina Muška – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes docente;
∗ Dr.oec. Aija Eglīte – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes asociētā profesore;
∗ Dr.oec. Evelīna Špakoviča – Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes docente;
∗ Dr. oec. Gunita Mazūre – Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente;
∗ Dr. oec. Kitija Kirila – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloăijas fakultātes docente;
∗ Dr. oec. Anda Zvaigzne - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes lektore;
∗ Dr. oec. Agita ŠĜara – Vidzemes augstskolas akadēmiskā prorektore;
∗ Dr.oec. Maira Leščevica – SIA Depo DIY, attīstības un apmācības daĜas vadītāja;
∗ Dr. oec. Viktorija RaĦėevica – Banku augstskolas lektore;
∗ Dr.oec. Rota ŠĦuka – Rīgas Ekonomikas augstskolā, Daugavpils universitātē,
∗ Dr.oec. Biruta Arnte – uzĦēmējdarbībā.
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Darba devēju vērtējumi

Jauno, mūsu programmas doktoru darba devēju vērtējumus padara objektīvākus,
pārliecinošākus tas fakts, ka šie doktori strādā arī vairākās citās augstskolās un
zinātniskajos institūtos. Apkopojot aptaujā iegūtās atbildes iznāk sekojoši vērtējumi:
 ir vērojamas adekvātas zināšanas ne tikai makroekonomikas, uzĦēmumu
ekonomikas agrārās un reăionālās ekonomikas teorijas, bet arī zinātnes filozofijā
un metodoloăijā;
 jaunie doktori pārsvarā ražīgi publicē savu pētījumu rezultātus, prot veidot
zinātniskos pārskatus, vispārinājumus, interpretācijas, un ievēro zinātniek ētiku
publicējot tikai objektīvus savu pētījumu rezultātus;
 ir apguvuši prasmes prezentēties zinātnieku sabiedrībā, intereses radošām
iniciatīvām, tieksmes iegūt progresīvāko jauno informāciju;
 pētniecības tieksmes un prasmes labi parādās akadēmiskajā darbā, bet esot maz
objektīvu stimulu aktivizēt pētniecisko darbību;
 tiek arī vērtēts, ka jaunie un topošie doktori aktīvi izmanto doktorantūras laikā
apgūtās teorētiskās, metodoloăiskās zināšanas un prasmes katedras zinātniskajā
un studiju darbā.
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24. pielikums

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

EKONOMIKAS FAKULTĀTE
Dekānes rīkojums
Jelgavā

05.03.2007.

____________________

Par darba grupas izveidošanu

Sakarā ar LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas
un Reăionālās ekonomikas apakšnozaru doktora studiju programmas atkārtoto akreditāciju,
nolemju apstiprināt darba grupu šādā sastāvā:
1. LLU EF doktorantūras programmas vadītājs, profesors, Dr.habil.agr. Kazimirs
Špoăis – darba grupas vadītājs.
2. LocekĜi:
-

asoc. profesore, Dr.oec. Irina Pilvere;

-

profesore, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka;

-

profesore, Dr.oec. Līga Mihejeva;

-

profesore, Dr.oec. Anastasija VilciĦa;

-

profesors, Dr.agr. Voldemārs Strīėis;

-

doktora studiju programmas vadītāja asistente, doktorante Linda SiliĦa;

-

doktorante Agnese Radžele.

Dekāne

Irina Pilvere

SiliĦa
3023773
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25. pielikums
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas fakultāte

Domes sēdes
protokols
Jelgavā
2007. gada 4.aprīlī

Nr. 4

Sēde sākas plkst. 1230
Piedalās EF dekāne, asoc. profesore Irina Pilvere, domes sekretāre Modrīte Pelše, locekĜi:
prodekāne, asoc. prof. A.Dobele, prodekāne lekt. D.Vīksne, prof. L.Mihejeva, prof. V.
Buăina, prof. I. Jakušonoka, prof. V.Strīėis, prof. K.Špoăis, prof. A.Strautnieks, prof.
J.KaktiĦš, asoc. prof. A. Zvirbule - BērziĦa, asoc.prof. A.AuziĦa, asoc. prof. G.KalniĦa,
prof. Ī.Vītola, asoc. prof. I.Jurgena, asoc. prof. A.Eglīte, prof. A. VilciĦa, dekānes vietn.
A.Kiziks.
Piedalās: doktorantes I. Kantiėe, A. Svarinska, A. Grīnfelde, I.Baraškina
Nepiedalās lekt. A.Asejeva, lekt. B.Kizika, lekt. I.Leibus, asoc. prof. A.Jesemčika, prof.
B.Rivža, prof. V.Kozlinskis, , asoc. prof. U.Ivans, lekt. I. Pučure, lekt. I.Kantiėe, studenti
O.Stūris, M.Kliăis, A.Vuškāne, L.Strokša, I.Stendere, N.Korzane, L. Mūrniece.
Sēdi vada EF domes priekšsēdētāja Irina Pilvere
Protokolē Linda SiliĦa
Darba kārtība:
1. Doktora studiju programmas „Ekonomika” atkārtotās akreditācijas pieteikuma un
sešu gadu pašnovērtējuma projekta prezentācija
1.
Doktora studiju programmas „Ekonomika” atkārtotās akreditācijas pieteikuma un
sešu gadu pašnovērtējuma projekta prezentācija
ZiĦo: LLU Ekonomikas nozares doktora studiju programmas vadītājs, Dr.habil.agr.,
profesors Kazimirs Špoăis par atkārtotās akreditācijas pieteikuma un sešu gadu
pašnovērtējuma projektu. ZiĦojums 1.pielikumā.
Izsakās: prof. J.KaktiĦš
Es tikai gribēju piebilst par diviem promocijas darbu pētījumu virzieniem – augsto teoriju
un praktisko ievirzi. Abi virzieni ir vajadzīgi, jo arī doktoranti dalās, ir kam ir filozofiskas
ievirzes un ir cilvēki, kas vēlas pētīt konkrētas lietas nozarē un apakšnozarē. TādēĜ uzskatu,
ka abas ir vajadzīgas nevar viennozīmīgi pateikt, kuru vairāk.
Noteikti nevajadzētu atteikties no lauku nozares.
Uzskatu, ka aprobācijas procesā ir jāpalīdz doktorantiem lai tie iesaistītos laboratorijās un
pētniecības grupās. Šinī virzienā maz piestrādāju. Šobrīd doktorants A.LazdiĦš ir iesaistīts
RTU Silikāta laboratorijas darbā, lai būtu dati pētījumu daĜai, līdz ar ko aprobācijas
procesā neviens nevarēs apstrīdēt pētījumu rezultātus.

227

Izsakās: asoc. profesore I.Pilvere
Man Ĝoti patika uzsvars, kas likts uz zinātnisko vadītāju rezervi.
Izsakās: prof. J.KaktiĦš
ěoti laba stratēăiskā rezerve.
Izsakās: asoc. prof. A.AuziĦa
Esmu gatava pārlikt sevi tajā otrajā sadaĜā – pie zinātniskiem vadītājiem, par ko jau ir
ievirzītas sarunas ar profesoru K.Špoăi.
Jautā: asoc. profesore A.Eglīte
Vai ir izstrādāta kāda metodoloăija doktorantu priekšizpētes veikšanai?
Mēs jaunie varbūt varam pieredzi no pieredzējušiem vadītājiem pārĦemt, varbūt var to
rakstiski noformēt?
Atbild: profesors K.Špoăis
Paldies par ieteikumu, noteikti Ħemsim vērā.
Izsakās: profesore L.Mihejeva
Vairāki doktoranti atlasei kārto iestājeksāmenu, taču varbūt varam izveidot testu, ar kura
palīdzību varam noteikt viĦa zināšanu līmeni, kompetenci, potenciālu. Dažreiz ir
interesants cilvēks, taču viĦam nav radošas vai filozofiskas domas, nevar viĦu iemācīt
domāt un rakstīt zinātniskā vai akadēmiskā valodā. Mūsu doktorantūra ir liela, varbūt
pavērtēt stingrāk šos pretendentus.
Izsakās: asoc. profesore A.Zvirbule – BērziĦa
Varbūt mums vajadzētu dot priekšroku tiem, kas akadēmiskos darbus rakstot ir
piedalījušos studentu tēžu veidošanā un publicēšanā. Jo bieži vien doktoranti apstājās pie
publikāciju sagatavošanas, viĦiem nav priekšstata par to gatavošanu, nav spējas izteikt
domu.
Izsakās: profesors K.Špoăis
Lūgums kolēăiem precizēt vārdus tabuliĦās, lai būtu reāls skaits doktorantu visās pētījumu
rezultātu aprobācijas stadijās.
Izsakās: profesors V.Stīėis
Mācībspēkiem ir liela noslodze, ja mēs varētu radīt 1 – 2 doktorantu vienības, kur varētu
darboties saglabājot atalgojumu vai kā savādāk palīdzēt.
Izsakās: asoc. profesore G.KalniĦa
Augstskolu likums un LLU Satversme paredz apmaksātu atvaĜinājumu. Vidzemes
augstskolā ir tādi – uz pusgadu.
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Izsakās: profesors V.Stīėis
Nākošgad būs stipendijas pārējiem mācībspēkiem - doktorantiem, tad varam prasīt lai
nestrādā. ViĦi ir aktīvi, jo ir spējīgi, līdz ar ko nav nosacījumu, lai maksimāli viĦus
nenoslogotu.
ViĦus nodarbina arī „maizes” darbs. Darbā redz, ka viĦi var strādāt vairākas slodzes, līdz
ar ko doktorantūru neizvirza par prioritāti.
Izsakās: profesore I.Jakušonoka
Mums ir jānodod slodzes, kurās jānorāda potenciālo doktorantu vārdi. Vai kāds mūs
aizstāvēs šajā jomā, jo gadu uz priekšu nevar noteikt, kuri cilvēki iestāsies doktorantūrā.
Izsakās: profesors K.Špoăis
Pēc Senāta lēmuma ir paredzēts jauno uzĦemamo doktorantu skaits, pēc tā arī jāvadās.
Grūti saprast kāpēc studiju daĜā prasa uzvārdus.
Ierosina: ievērojot Domes locekĜu pozitīvo vērtējumu, profesors K. Špoăis ierosina
prezentēto pašnovērtējuma ziĦojumu apstiprināt.
Šo ierosinājumu atbalsta dekāne, asoc. profesore I.Pilvere
Nolemj:

apstiprināt LLU Ekonomikas fakultātes doktora studiju
„Ekonomika” atkārtotās akreditācijas pašnovērtējuma ziĦojumu.
Vienbalsīgi.

Sēdes vadītāja

I.Pilvere

Protokoliste

L.SiliĦa

programmas
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